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Przekazujemy dziś w Wasze ręce wydanie spe-
cjalne Kwartalnika Doradca Podatkowy. To 
numer wyjątkowy, inny niż te, które co kwar-
tał przygotowujemy dla naszych czytelników. 

W redakcji Kwartalnika Doradca Podatkowy zawsze 
dokładamy starań, aby teksty były nie tylko doskonałe 
od strony merytorycznej i redakcyjnej, ale też opisy-
wały ważne i aktualne zagadnienia związane z podat-
kami i zawodem doradcy podatkowego. Oprócz wie-
dzy teoretycznej, zawsze kładziemy nacisk również na 
praktyczną stronę przekazywanych informacji, licząc, 
że dzięki tekstom z naszego pisma, doradcy zyskają 
wiedzę, która przyda im się w codziennej pracy.

Wydanie specjalne naszego pisma rządzi się jed-
nak swoimi prawami. W 2021 roku obchodzimy 25. 
rocznicę powstania zawodu doradcy podatkowego. 
Tego samego roku świętujemy także 20-lecie powsta-
nia samorządu, czyli Krajowej Izby Doradców Po-
datkowych. Trudno o lepszy pretekst do tego, aby na 
chwilę zatrzymać się w biegu i spojrzeć na nasz zawód 
i cały samorząd z nieco innej perspektywy. Taki cel 

przyświecał redakcji kwartalnika przy planowaniu 
tego numeru pisma – pragnęliśmy spojrzeć na zawód 
doradcy podatkowego i samorząd doradców w Pol-
sce z lotu ptaka. W tym celu, o napisanie tekstów do 
specjalnego, okolicznościowego wydania zaprosiliśmy 
wyjątkowych autorów. To osoby, które z pewnością 
z Państwu dobrze znane: z aktywności w samorzą-
dzie doradców podatkowych, z wykładów i dyskusji 
na konferencjach naukowych prawa podatkowego, 
z publikacji naukowych lub też działań, które Krajowa 
Izba Doradców Podatkowych realizuje w przestrzeni 
publicznej. Wszystkich autorów poprosiliśmy o to, aby 
w ramach swojej specjalizacji i zakresu zainteresowań 
zawodowych, spojrzeli na zawód doradcy podatkowe-
go i prawo podatkowe z nieco szerszej niż zwykle per-
spektywy. Mam nadzieję, że dzięki temu udało nam 
się ukazać w tym numerze pisma nie tylko aktualną 
kondycję zawodu doradcy podatkowego i rolę jaką 
doradca podatkowy odgrywa w społeczeństwie, ale 
też wyznaczyć potencjalne nowe kierunki do których 
zmierzać będzie nasz zawód.

Wierzę, że lektura sprawi Państwu wiele przy-
jemności i przyniesie sporo refleksji na temat naszej 
pracy, w tym szczególnym momencie.

Z życzeniami dobrej lektury. 

Iwona BIernat-Baran, PrzewodnIcząca kolegIuM 
ds. wydawnIctw kraJoweJ rady doradców 
Podatkowych

RADA NAUKOWA „KWARTALNIKA DORADCA PODATKOWY”:

ProF. dr haB. hanna lItwIńczuk - PrzewodnIcząca, ProF. dr haB. BoguMIł BrzezIńskI,  
ProF. dr haB. włodzIMIerz nykIel, ProF. dr haB. Jan Paweł tarno, ProF. dr haB. adaM MarIańskI
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Drodzy Czytelnicy
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ProF. dr haB. adaM MarIańskI,  
PrzewodnIczący kraJoweJ rady doradców Podatkowych

Żyjemy w świecie nowych technologii oraz globalizacji
i cyfryzacji gospodarki. Proces automatyzacji i zastępowanie 

powtarzalnych i coraz bardziej złożonych czynności przez 
maszyny rozwijają się na naszych oczach. Dotyka

to również obszarów, które dla wielu doradców podatkowych 
są obecnie ważnym źródłem dochodów.

refleksje z okazji 25-lecia  
zawodu w Polsce

Przyszłość  
doradztwa  

podatkowego
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Wprowadzenie 

Zawód doradcy podatkowego jest 
prawdopodobnie tak samo stary jak 
same podatki. Nie tylko istotne jest 
wyliczenie kwoty podatku do zapła-
ty. Doradca podatkowy ma zadanie 
zapewnić, aby podatnik zapłacił 
prawidłową kwotę podatku, ani nie 
mniejszą, ani nie większą niż wynika 
to z obowiązujących regulacji praw-
nych. Wymaga to znajomości nie 
tylko prawa podatkowego i admini-
stracyjnego, rachunkowości, ale także 
szeregu instytucji prawa prywatne-
go, a nawet karnego. Jednocześnie 
reprezentuje podatników nie tylko 
w codziennych kontaktach z admini-
stracją podatkową, ale także podczas 
kontroli i postępowań podatkowych. 
Jest zatem obrońcą praw podatnika, 
które niestety często są naruszane 
przez organy podatkowe. 

Od wielu lat rola doradcy 
podatkowego ulega zasadniczym 
zmianom. Staje się on także dorad-
cą biznesowym, służy radami z za-
kresu ekonomii, ale także wspomaga 
w procesach sukcesji biznesu. Staje 
się on najbliższym współpracowni-
kiem (partnerem) podatnika, najczę-
ściej przedsiębiorcy. Jako doradca 
biznesowy współpracuje z innymi 
doradcami – prawnikami, finan-
sistami, psychologami, menedżerami 
projektów itd. Jednocześnie rośnie 
kazuistyka i skomplikowanie prawa 
podatkowego. Wymaga to ciągłego 
podnoszenia kompetencji, wymusza 
to także specjalizację. Ma to określo-
ne konsekwencje, choćby w tworze-
niu spółek doradztwa podatkowego, 
które są w stanie zapewnić kom-
pleksowe doradztwo. Jednocześnie 
trudno sobie wyobrazić kancelarię 

prawną świadczącą usługi dla bizne-
su, która nie współpracuje z doradca-
mi podatkowymi. Można nawet rzec, 
że prawo cywilne jest tylko najlepszą 
nauką pomocniczą dla prawa podat-
kowego. Niewiedza podatkowa może 
przynieść olbrzymie problemy. 

W ostatnich latach przyśpie-
szyła także legislacja podatkowa, 
co niestety skutkuje obniżeniem 
jakości prawa podatkowego, które 
już wcześniej nie było dobrze oce-
niane. Dodatkowo obserwujemy 
brak rzeczywistych konsultacji spo-
łecznych, co w konsekwencji ozna-
cza nie zawsze dobrze przemyślane 
rozwiązania. Uszczelnianie systemu 
podatkowego nie może prowadzić 
od tworzenia niejasnych i represyj-
nych regulacji, w tym także narusza-
jących kanony państwa prawa. Do 
takich niewątpliwie należy uznać 
raportowanie schematów podatko-
wych1 . Zaznaczyć przy tym należy, 
że przepisy te naruszają zasady kon-
stytucyjne2, także w zakresie tajem-
nicy zawodowej3. Jednak regulacji 
wątpliwej jakości jest znacznie wię-

cej, o czym świadczą rozbudowane 
objaśnienia podatkowe. 

Jednocześnie żyjemy w świecie 
nowych technologii oraz globaliza-
cji i cyfryzacji gospodarki. Proces 
automatyzacji i zastępowanie po-
wtarzalnych i coraz bardziej złożo-
nych czynności przez maszyny roz-
wijają się na naszych oczach. Dotyka 
to również obszarów, które dla wielu 
doradców podatkowych są obecnie 
ważnym źródłem dochodów.

Wymusza to zmianę metod 
wykonywania zawodu doradcy 
podatkowego, ale także skutkuje 
pojawieniem się nowych okazji dla 
rozwoju zawodu. 

W związku z 25 rocznicą 
uchwalenia ustawy o doradztwie 
podatkowym, powinniśmy podsu-
mować zmiany prawne oraz otocze-
nia biznesowego, które w tym czasie 
zostały dokonane oraz zastanowić 
się nad perspektywami rozwoju 
doradztwa podatkowego w Polsce. 
Niniejszy artykuł ma na celu roz-
poczęcie dyskusji, albowiem lista 
zagadnień jest o wiele dłuższa. 

Od wielu lat rola doradcy 
podatkowego ulega zasadniczym 

zmianom. Staje się on także doradcą 
biznesowym, służy radami z zakresu 

ekonomii, ale także wspomaga 
w procesach sukcesji biznesu. 



4

Ustawowe czynności 
doradztwa podatkowego 

Jak wiemy, zgodnie z art. 2 u.d.p. 
ustawowe czynności doradztwa 
podatkowego obejmują:

1.
udzielanie podatnikom, płatnikom 
i inkasentom, na ich zlecenie lub 
na ich rzecz, porad, opinii i wyja-
śnień z zakresu ich obowiązków 
podatkowych i celnych oraz w spra-
wach egzekucji administracyjnej 
związanej z tymi obowiązkami, 
a dopiero w drugiej kolejności:

2.
prowadzenie, w imieniu i na rzecz 
podatników, płatników i inkasen-
tów, ksiąg rachunkowych, ksiąg po-
datkowych i innych ewidencji do 
celów podatkowych oraz udzielanie 
im pomocy w tym zakresie,

3.
sporządzanie, w imieniu i na rzecz 
podatników, płatników i inkasen-
tów, zeznań i deklaracji podatko-
wych lub udzielanie im pomocy 
w tym zakresie, oraz

4.
reprezentowanie podatników, płat-
ników i inkasentów w postępowaniu 
przed organami administracji pu-
blicznej i w zakresie sądowej kon-
troli decyzji, postanowień i innych 
aktów administracyjnych w spra-
wach wymienionych w pkt 1.

Czynności doradztwa podatko-
wego obejmują zatem nie tylko po-
moc w wyjaśnieniu przepisów pra-
wa podatkowego, ale także dokony-
wanie wykładni regulacji prawnych 
oraz wskazywanie podatnikom, jak 
powinni postępować4. Doradztwo 
podatkowe nie ogranicza się jednak 
tylko do pomocy w wykonaniu obo-
wiązków. Doradca podatkowy po-
winien także wskazywać na ryzyka 
związane z określonym rodzajem 
działalności podatnika, jak należy 
prawidłowo postępować, jakie jest 
stanowisko organów podatkowych 
oraz sądów administracyjnych, ale 
także w jaki sposób podatnik może 
zapłacić jak najniższe podatki, 
zgodnie z obowiązującym prawem. 
Planowanie podatkowe jest akcep-
towanym powszechnie na świecie 
zadaniem doradcy podatkowego. 
Niedopuszczalne jest jednak po-

maganie w uchylaniu się i unikaniu 
opodatkowania5.

Do czynności doradztwa po-
datkowego należy prowadzenie, 
w imieniu i na rzecz podatników, 
płatników i inkasentów, ksiąg po-
datkowych i innych ewidencji do 
celów podatkowych oraz udzie-
lanie im pomocy w tym zakresie. 
Zasadnicze zmiany w tym zakresie 
przyniosła nowelizacja ustawy z 9 
maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do 
wykonywania niektórych zawodów 
regulowanych6. Co prawda prowa-
dzenie w imieniu i na rzecz podatni-
ków, płatników i inkasentów, ksiąg 
rachunkowych, ksiąg podatkowych 
i innych ewidencji do celów podat-
kowych oraz udzielanie im pomo-
cy w tym zakresie dalej należy do 
czynności doradztwa podatkowego. 
Jednakże zmianie uległ ust. 2 art. 2 
ustawy, zgodnie z którym zawodo-
we wykonywanie tych czynności nie 
jest już zastrzeżone dla doradców 
podatkowych i innych podmiotów 
mających prawo do usługowego 
prowadzenia ksiąg. Ustawodawca 
zdecydował się na zniesienie jakich-
kolwiek ograniczeń dla podmiotów 
prowadzących usługowo księgi. 

Deregulacja była krytykowa-
na przez doradców podatkowych, 
w szczególności wskazywano, 
że może dojść do konkurencji ce-
nowej, która doprowadzić może do 
zniknięcia wielu małych biur świad-
czących tylko usługi księgowe. Jed-
nak i bez tej zmiany taki kierunek 
ewolucji rynku usług księgowych 
już jest widoczny, a do gry włączają 
się o wiele więksi gracze, zwłasz-
cza podmioty międzynarodowe, 
firmy technologiczne i instytucje 
finansowe. 

Należy jednak podzielić po-
gląd, że dla samych doradców po-
datkowych może to być pozytywna 
zmiana. Tylko doradca podatkowy 
prowadzący księgi może zagwaran-
tować wysoki poziom świadczonych 
usług, ciągłe dokształcanie (obliga-

W ostatnich latach przyśpieszyła 
także legislacja podatkowa,  

co niestety skutkuje 
obniżeniem jakości prawa 

podatkowego, które już wcześniej 
nie było dobrze oceniane.
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toryjne) oraz obowiązkowe ubez-
pieczenie odpowiedzialności cy-
wilnoprawnej, a także zapewnienie 
tajemnicy zawodowej7. Nie musimy, 
a w przyszłości nie będziemy mogli, 
wygrywać konkurencję ceną za pro-
ste usługi, które zostaną całkowicie 
zautomatyzowane. Wygrywamy i bę-
dziemy wygrywać na innych polach. 

W tym zakresie zasadnym wy-
daje się postulat nieużywania okre-
ślenia „biuro rachunkowe”. Doradcy 
podatkowi posługujący się tą nazwą 
sami pomniejszają swoją pozycję, 
rolę oraz zakres dopuszczalnych 
usług, deprecjonując usługi innych 
doradców. Jeżeli całe środowisko jed-
nym głosem wskazywałoby, że pro-
wadzenie ksiąg rachunkowych w ra-
mach doradztwa podatkowego daje 
większe bezpieczeństwo dla przed-
siębiorcy, niewątpliwie zwiększyliby-
śmy nasz udział także w tym obsza-
rze rynku. Niestety niektórzy przed-
kładają krótkoterminowe zyski nad 
długofalową politykę wizerunkową. 

Promujmy zatem naszą prze-
wagę nad innymi podmiotami, 
w tym zwłaszcza:

 — możliwość udzielania porad, opi-
nii i wyjaśnień;
 — możliwość reprezentowania przed 
organami podatkowymi;
 — możliwość reprezentowania przed 
sądami administracyjnymi;

 — ubezpieczanie OC, które obejmu-
je także powyższe czynności za-
strzeżone dla podmiotów upraw-
nionych8;
 — przestrzeganie etyki zawodowej9 
mającej podstawę ustawową oraz 
odpowiedzialność dyscyplinarną;
 — chronioną ustawą tajemnicę za-
wodową;
 — możliwość w ramach doradztwa 
podatkowego usługowego prowa-
dzenia ksiąg. 

Reasumując: jedynie doradcy 
podatkowi posiadają tak szeroki za-
kres uprawnień, ale także gwarancji 
należytego świadczenia usług dla 
podatników. 

Zawodowe wykonywanie 
czynności doradztwa 
podatkowego

Zawodowe wykonywanie czynności, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 
i 4 ustawy, zastrzeżone jest wyłącz-
nie dla podmiotów uprawnionych 
w rozumieniu ustawy. W wyniku 
nowelizacji z 9 maja 2014 r., jedynie 
czynności wymienione w pkt 1 i 4 
są zastrzeżone dla podmiotów ma-
jących uprawnienie do ich zawodo-
wego wykonywania. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.d.p. 
podmiotami uprawnionymi do za-
wodowego wykonywania czynności, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 
czyli udzielania podatnikom, płat-
nikom i inkasentom, na ich zlecenie 
lub na ich rzecz, porad, opinii i wy-
jaśnień z zakresu ich obowiązków 
podatkowych i celnych oraz w spra-
wach egzekucji administracyjnej 
związanej z tymi obowiązkami, są:

1.
osoby fizyczne wpisane na listę do-
radców podatkowych;

2.
adwokaci i radcowie prawni;

3.
biegli rewidenci.

Z kolei, zgodnie z art. 3 ust. 2, pod-
miotami uprawnionymi do zawo-
dowego wykonywania czynności, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, 
czyli reprezentowania podatników, 
płatników i inkasentów w postępo-
waniu przed organami administra-
cji publicznej i w zakresie sądo-
wej kontroli decyzji, postanowień 
i innych aktów administracyjnych 
w sprawach wymienionych w pkt 1, 
są: 

1.
osoby fizyczne wpisane na listę do-
radców podatkowych; 

2.
adwokaci i radcowie prawni.

Wykonywanie czynności do-
radztwa podatkowego przez osobę 
nieuprawnioną zagrożone jest od-
powiedzialnością karną określoną 
w art. 81 ustawy10. 

Zawodowe wykonywanie czyn-
ności doradztwa podatkowego to ich 
stałe wykonywanie w celach zarob-
kowych. Zawodowy to według Słow-
nika języka polskiego m.in. „wyko-
nywany jako zawód”11 . Tym samym 
jednorazowe wykonanie takiej czyn-
ności, jak np. pomoc w wypełnieniu 
deklaracji podatkowej, zwłaszcza, 
gdy nie ma ono celów zarobkowych, 

Wykonywanie czynności  
doradztwa podatkowego przez  

osobę nieuprawnioną zagrożone  
jest odpowiedzialnością karną 

określoną w art. 81 ustawy.
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nie może być uznane za wykonywa-
nie jej w sposób zawodowy12.

Jak wskazał Trybunał Konsty-
tucyjny, „z treści ustawy o doradz-
twie podatkowym wynika intencja 
ustawodawcy, by upoważnić do wy-
konywania niektórych czynności 
doradztwa podatkowego dwie ka-

tegorie podmiotów, różniących się 
w zakresie przyznanych im upraw-
nień i nałożonych na nie obowiąz-
ków. Do pierwszej kategorii należą 
osoby wykonujące zawody zaufania 
publicznego (doradca podatkowy, 
radca prawny, adwokat, biegły rewi-
dent), z którymi zrównane zostały 
podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą w zakresie doradztwa 
podatkowego, wskazane w art. 4 
u.d.p., a wykonujące doradztwo po-
datkowe wyłącznie przez doradców 
podatkowych, radców prawnych lub 
biegłych rewidentów zatrudnionych 
w tych podmiotach. […] Do drugiej 
kategorii zaliczone zostały osoby 
uprawnione do usługowego prowa-
dzenia ksiąg rachunkowych, którym 
ustawodawca przyznał prawo do wy-
konywania tylko niektórych, ściśle 
określonych czynności doradztwa 
podatkowego. Zakres przedmioto-
wy tych czynności tylko w nieznacz-
nym stopniu się zmienił po wejściu 
w życie ustawy nowelizującej, gdyż 

podmioty uprawnione, zgodnie z od-
rębnymi przepisami, do usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
obok prawa do prowadzenia ksiąg 
i ewidencji podatkowych oraz spo-
rządzania zeznań i deklaracji po-
datkowych, uzyskały dodatkowo 
prawo udzielania pomocy w zakre-

sie wykonywania tych czynności. (…) 
Za czynności zastrzeżone do wyko-
nywania wyłącznie przez przedsta-
wicieli zawodów zaufania publicz-
nego uznano natomiast udzielanie 
podatnikom, płatnikom i inkasen-
tom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, 
porad, opinii i wyjaśnień z zakresu 
ich obowiązków podatkowych. Wy-
konywanie tych czynności zostało 
uznane przez ustawodawcę za isto-
tę doradztwa podatkowego. Warto 
przy tym zauważyć, że pojęcie „do-
radzanie” w potocznym rozumieniu 
oznacza właśnie udzielanie porad, 
opinii i wyjaśnień. Chodzi tu zatem 
o czynności polegające na opraco-
waniu pewnej koncepcji czy stra-
tegii, na podstawie której podatnik 
podejmować będzie konkretne dzia-
łania. Konkludując, należy stwier-
dzić, że zakres uprawnień w sferze 
doradztwa podatkowego zastrzeżo-
ny dla osób wykonujących zawód 
zaufania publicznego dotyczy tylko 
i wyłącznie udzielania owych porad, 

opinii i wyjaśnień dotyczących obo-
wiązków podatkowych podatników, 
płatników i inkasentów. ”13 (podkr. 
Autor). 

KRDP podjęła szereg czynno-
ści celem budowania świadomo-
ści nieuprawnionego świadczenia 
usług doradztwa podatkowego. We 
współpracy z regionalnymi od-
działami wytypowano najczęstsze 
przypadki naruszania ustawy. Do 
najczęściej występujących na runku 
usług, świadczonych przez podmio-
ty nieuprawnione, zaliczyć należy:

 — optymalizacja podatkowa lub po-
moc w wyborze najbardziej opty-
malnej formy opodatkowania, lub 
racjonalizacja obciążeń podatko-
wych;
 —  analiza podatkowa;
 —  porady podatkowe w zakresie PIT, 
CIT, VAT;
 —  okresowe przeglądy podatkowe;
 —  sporządzanie opinii oraz inter-
pretacji podatkowych;
 —  sporządzanie wniosków mają-
cych na celu wydanie interpreta-
cji podatkowych;
 —  zaskarżanie decyzji podatko-
wych;
 —  obsługa postępowań podatko-
wych;
 —  obsługa postępowań sądowych 
powstałych w wyniku kontroli po-
datkowych;
 —  doradztwo w zakresie cen trans-
ferowych;
 —  stałe doradztwo podatkowe i fi-
nansowe w ramach abonamentów;
 —  planowanie podatkowe;
 — pomoc w odzyskaniu podatku 
VAT zapłaconego na terenie UE;
 —  przekształcenia podatkowe firm 
lub podatkowa restrukturyza-
cja firm;
 — dobór odpowiedniej formy prowa-
dzenia działalności;
 — minimalizacja ryzyka podatkowe-
go oraz wypracowanie zindywidu-
alizowanych, efektywnych rozwią-
zań;
 —  scenariusze rozwiązań podatko-

KRDP podjęła szereg czynności 
celem budowania świadomości 
nieuprawnionego świadczenia usług 

doradztwa podatkowego.
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wych – przygotowanie i wdroże-
nie;
 —  projekcja podatkowa przygotowy-
wanych kontraktów;
 —  wydawanie opinii podatkowych;
 —  doradzanie dla rozpoczynających 
działalność gospodarczą (wybór 
formy działalności i formy opo-
datkowania);
 —  doradztwo i wsparcie przy przej-
mowaniu i wykupie firmy przez 
osobę fizyczną lub prawną – 
w aspekcie podatkowo-finanso-
wym;
 —  udzielanie objaśnień i wskazó-
wek dotyczących kwestii podat-
kowych;
 —  rozwiązywanie różnorodnych 
problemów związanych z podat-
kami;
 —  obsługa doradztwa podatkowego 
przez zatrudnionego doradcę po-
datkowego.

Wspólny wysiłek, nie zawsze 
na drodze postępowań karnych, 
ale bardziej edukacyjny, powinien 
w dłuższej perspektywie przynieść 
wymierne korzyści. Obecnie przed-
siębiorcy zaczynają już pytać, czy 
podmiot prowadzący ich księgi jest 
uprawnionym do świadczenia usług 
doradztwa podatkowego. Tym bar-
dziej, że bez tych uprawnień, moim 
zdaniem, nie jest możliwe i efek-
tywne prowadzenie ksiąg rachun-
kowych. Przydatna byłaby skoor-
dynowana akcja informacyjna. 

Cyfrowa gospodarka 
a doradztwo podatkowe 

Praktycznie codziennie możemy 
usłyszeć o rozwoju cyfrowych 
technologii, a pandemia COVID-19 
ten proces przyśpieszyła. Niektóre 
z rozwiązań określa się wręcz jako 
niszczące dotychczasowe układy go-
spodarcze. Spowodują one masowe 
zmiany ekonomiczne na niespoty-
kaną dotychczas skalę, ale przede 
wszystkim będą następować w co-

raz większym tempie14. Oznacza to 
zanik lub zmianę formy wykonywa-
nia niektórych zawodów, ale otwiera 
także nowe szanse dla osób podąża-
jących za zmianami. 

Z punktu widzenia doradców 
podatkowych jedną z najistotniej-
szych technologii będą zautoma-
tyzowane procesy przetwarzania 
danych. Już dzisiaj w instytucjach 
finansowych, ale także dużych fir-
mach rachunkowych oraz dorad-
czych, pracują tzw. zaawansowane 
roboty. Jest to pierwszy krok do 
wprowadzania autonomicznych 
rozwiązań, które pozwolą robotom 
uczyć się procesów, w tym także księ-
gowych i finansowych. W perspekty-
wie kilku lat udział pracy człowieka 
w procesach rozliczeniowych może 
spaść nawet o ponad 90%! Ozna-
cza to zanik księgowości w tra-
dycyjnym rozumieniu. Te czynno-
ści będą w większości realizowane 

przez zautomatyzowane programy 
rachunkowe, w tym także powiąza-
ne z nowoczesnymi rozwiązaniami 
księgowymi. Nie tylko programy 
będą skanować i przetwarzać faktu-
ry i inne dokumenty księgowe, ale 
będą „uczyć” się ich odpowiedniego 
rozliczania. Już dzisiaj mamy począt-
ki klasyfikowania wydatków jako 
zaliczanych bądź niezaliczanych 
do kosztów uzyskania przychodów 

bądź samodzielnego rozliczania wy-
datków pracowniczych. Przewiduje 
się, że kognitywne technologie będą 
potrafiły samodzielnie decydować 
w sprawach, w których udział czło-
wieka był do tej pory niezbędny. 

Cyfrowa gospodarka zmienia 
sposób świadczenia usług doradz-
twa prawego i podatkowego, zarów-
no dla biznesu, jak i konsumentów. 
Można wskazać kilkanaście techno-
logii, które zrewolucjonizują rynek 
doradczy, ale szczególnej uwagi wy-
magają zwłaszcza:

 — automatyzacja obiegu dokumen-
tów, 
 — automatyzacja tworzenia doku-
mentów,
 — cyfrowa analiza dokumentów (ro-
boty),
 — dostęp do danych w czasie rzeczy-
wistym, 
 — rozpoznawanie języka naturalne-
go (NLP),

 — analiza predykcyjna,
 — blockchain,
 — doradztwo na odległość (elektro-
niczne), 
 — e-learning (szkolenia webowe), 
 — dostępne online przewodniki po-
datkowe i prawne, 
 — rozwój usług e-administracji,
 — ogólnodostępne źródła wiedzy, 
 — automatyzacja odpowiedzi na py-
tania prawne i podatkowe15.

Z punktu widzenia doradców 
podatkowych jedną 

z najistotniejszych technologii będą 
zautomatyzowane procesy 

przetwarzania danych.
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Procesy te powoli następują 
w Polsce, choć także i ich rozwój 
przyśpieszył z powodu pandemii. 
Usługi internetowej księgowości są 
coraz bardziej powszechne i odpo-
wiednio wydajne. Rynek znacząco 
zmienia się w momencie wejścia 
do gry dużych graczy, zwłaszcza 
instytucji finansowych. Już dzisiaj 

polskie banki oferują księgowość 
dla mikro i małych przedsiębiorstw 
za symboliczne wręcz opłaty. Jednak 
powiązanie programu z systemem 
bankowym ułatwia także rozlicza-
nie płatności, w tym także ułatwia 
posiadaczowi rachunku definio-
wanie płatności. A to oznacza spa-
dek cen za proste usługi księgowe, 
a jeżeli jeszcze zwiększa to wygodę 
użytkownika, to nie mamy wątpli-
wości, iż w perspektywie kilku lat 
należy spodziewać się zmiany firm 
księgowych przez znaczną liczbę 
przedsiębiorców. Dotyczy to zwłasz-
cza mikro i małych przedsiębiorstw. 

Jednak średnie oraz duże 
przedsiębiorstwa będą zwiększa-
ły swoje wymagania od zewnętrz-
nych firm księgowych. To przede 
wszystkim cyfrowy obieg dokumen-
tów, przetwarzanie danych w czasie 
rzeczywistym, czyli możliwość ra-
portowania wyników w dowolnym 
momencie, a także rozwój potrzeb 

związanych z rachunkowością za-
rządczą. Bez dokonania zasadni-
czych zmian, tradycyjna księgowość 
tych potrzeb nie zaspokoi. 

Ponadto, skoro mamy dostar-
czać wiele danych, to koszty prowa-
dzenia księgowości muszą dotyczyć 
bardziej przetwarzania danych, za-
rządzania nimi oraz doradztwa. Wy-

maga to natychmiastowej redukcji 
kosztów wprowadzania danych, ce-
lem alokacji na inne usługi. Biznes 
oczekuje bowiem większej wartości 
usług za mniejszą cenę. Ponadto 
doradztwo, zwłaszcza doradztwo 
podatkowe, powinno zmierzać do 
poszukiwania sposobów na elimi-
nację ryzyka. Przyszłość doradztwa 
prawnego i podatkowego to zwięk-
szenie intensywności prac w celu 
zarządzania ryzykiem i elimina-
cja sporów, zamiast poszukiwania 
sposobów rozwiązania problemów 
po ich wystąpieniu. Doradca podat-
kowy powinien z wyprzedzeniem 
poszukiwać ewentualnych ryzyk, 
a nie rozwiązywać problemy po ich 
wystąpieniu. Usługi przestaną być 
reaktywne, a konieczne będzie dzia-
łanie proaktywne. 

Administracje podatkowe kra-
jów rozwiniętych będą kładły coraz 
większy nacisk na automatyczną 
wymianę informacji w różnych for-

mach cyfrowych. Dzisiaj już mamy 
e-deklaracje czy też JPK, a niedługo 
obowiązkowe będą e-faktury. Przed 
doradcami staje wyzwanie – wyko-
rzystywanie zaawansowanych mo-
deli analizowania danych. Dobrym 
przykładem może być automatycz-
na weryfikacja kontrahentów, w sy-
tuacji gdy MF masowo wykreśla 
podatników z rejestru podatników 
VAT. Pomaga to zmniejszyć ryzyka 
podatkowe, a tego oczekują klienci 
od doradcy podatkowego. Dodat-
kowo prowadzone są prace zmie-
rzające do eliminacji papierowych 
dokumentów księgowych, zwłaszcza 
faktur. Oznacza to, że informacja 
o transakcjach będzie dostępna 
w czasie rzeczywistym. Upowszech-
nienie, a w niedalekiej przyszłości 
prawny obowiązek, digitalizacji 
procesów podatkowych zmusi 
przedsiębiorców do korzystania 
z firm świadczących cyfrowe usługi 
rozliczeniowo-finansowe. 

Już dzisiaj widzimy zaciera-
nie się granic między doradztwem 
podatkowym a dostarczaniem na-
rzędzi technologicznych, zwłaszcza 
w zakresie analizy danych16. Z dru-
giej strony inne podmioty (np. wy-
dawnictwa) udostępniają, czasami 
bezpłatnie, dużą ilość użytecznej 
wiedzy podatkowej. Staje się ona 
bardziej dostępna, bez potrzeby 
zasięgania opinii specjalisty. Dlate-
go już obecny poziom technologii 
cyfrowej oraz konkurencja między 
do tej pory komplementarnymi pod-
miotami wywracają do góry nogami 
dotychczasowe wykonywanie czyn-
ności doradztwa podatkowego. A to 
dopiero początek rewolucji.

W przewidywanym horyzoncie 
czasu roboty nie powinny zastąpić 
człowieka w eksperckim doradz-
twie prawnym, podatkowym oraz 
biznesowym17. Na razie nie mamy 
rozwiązań, które będą posiadały 
taką wiedzę połączoną z doświad-
czeniem i intuicją, aby skutecznie 
zastąpić człowieka. To wskazuje 

Średnie oraz duże przedsiębiorstwa 
będą zwiększały swoje 

wymagania od zewnętrznych firm 
księgowych.
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nam na nowe podejście do procesów 
zarządzania danymi i wiedzą, a tym 
samym roli doradcy podatkowego. 

Skupienie się na bardziej war-
tościowych usługach jest także 
szansą na zwiększenie zapotrzebo-
wania na nasze usługi18. 

Przyszłość doradztwa 
podatkowego

Wyróżniki doradztwa podatkowego 
zostały już wskazane w poprzedniej 
części opracowania. Pytanie, czy 
mamy się ograniczać tylko do do-
radztwa podatkowego?

Oczywiście zawód doradcy po-
datkowego jest wykonywany w róż-
nych formach, od dużych międzyna-
rodowych firm doradczych po jed-
noosobowe firmy, koncentrujące się 
na księgowości. Jednak abstrahując 
od sposobu prowadzenia czynności 
doradztwa, każdy z nas posiada in-
formacje o biznesie swoich klientów. 
Dotyczy to nie tylko danych z zakre-
su zarządzania, ale także sposobu 
prowadzenia biznesu, strategii, war-
tości firmy, planowania sukcesyjne-
go. Poza danymi posiadamy wiedzę 
emocjonalną i historyczną. A to in-
formacje dające nie tylko przewagę 
konkurencyjną, ale również poten-
cjał świadczenia usług. 

Naszym kapitałem są również 
budowane latami relacje z właścicie-
lami i menedżerami przedsiębiorstw 
naszych klientów. Posiadamy rów-
nież ekspercką wiedzę z zakresu fi-
nansów przedsiębiorstw. Widzimy, 
którzy klienci rozwijają się, a którzy 
mają kłopoty. Potrafimy starać się 
o dofinansowanie przedsięwzięć. 
Patrzymy na działalność naszych 
klientów „z boku”. Dostrzegamy 
często coś, czego oni sami nie widzą. 

Znamy często wielu doradców 
świadczących usługi komplemen-
tarne – prawników, psychologów, 
trenerów biznesu, rekruterów, mar-
ketingowców, tłumaczy, finansistów, 

biegłych, firmy doradcze i informa-
tyczne. Wspólnie z nimi możemy 
tworzyć dla klientów wartość w zu-
pełnie nowych obszarach.

Już dzisiaj wielu doradców 
podatkowych wyszło poza grani-
ce ustawowe czynności doradztwa 
podatkowego. Zajmują się rachun-
kowością zarządczą, wskazując 
na problemy biznesowe, ale także 
i rozwiązania. Prowadzą negocja-
cje biznesowe, badają przejmowane 
firmy, uczestniczą w przygotowaniu 
strategii firm, zajmują się media-
cją19 itp. Dodatkowo należy pod-
kreślić, że zapewnianie zgodnego 
z prawem działania i eliminowanie 
ryzyk (tzw. compliance) staje się naj-
bardziej oczekiwaną usługą w do-
radztwie prawnym i podatkowym. 
Już w chwili obecnej stanowi to 
główną część doradztwa podatko-
wego, jednak w większości przypad-
ków ogranicza się do zarządzania 

ryzykiem podatkowym. Przejście 
do proaktywnego wykonywania 
czynności będzie warunkiem prze-
trwania na rynku. 

W najbliższym czasie będzie-
my mieć okazję nie tylko nabycia 
nowych umiejętności, ale promo-
cji doradcy podatkowego jako naj-
lepszego doradcy firmy rodzinnej. 
Sukcesja biznesu polskich firm 
rodzinnych jest jednym z najwięk-

szych wyzwań obecnej dekady. 
Dużą część takich przedsięwzięć 
powstawało na przełomie lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych, 
a zatem po 25–30 latach funkcjono-
wania znajdują się w trakcie bądź 
tuż przed rozpoczęciem procesu 
sukcesji20. I tutaj ogromna rola 
doradców podatkowych, najpierw 
w uświadamianiu problemu przeka-
zania biznesu, a następnie realizacji 
tego procesu. Zwłaszcza, że dorad-
ca podatkowy może być najbardziej 
efektywnym zarządcą sukcesyjnym. 

Dodatkowo konieczne jest roz-
szerzenie ustawowych uprawnień, 
które powinno nastąpić w tym roku. 
Jednym z istotnym kierunków po-
winno być prawo do reprezentowa-
nia w sprawach karnoskarbowych. 
Nie jest możliwe wykonanie tego 
zadania w krótkim okresie czasu, 
pamiętajmy, ile wysiłku i czasu 
poświęcili na rozszerzenie upraw-

nień radcowie prawni. Niemniej 
już samo wysunięcie takiego po-
stulatu wraz z wykazaniem braku 
możliwości realizacji prawa do 
obrony bez doradcy podatkowego, 
winno być istotnym działaniem 
promocyjnym: przedsiębiorca za-
wsze potrzebuje doradcy podatko-
wego, nie wystarczy pomoc innych 
prawników. Uświadamiając rolę 
doradcy podatkowego w sprawach 

Sukcesja biznesu  
polskich firm rodzinnych  

jest jednym z największych  
wyzwań obecnej dekady.
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karnoskarbowych, budujemy pra-
widłowy przekaz, iż to jedynie nasz 
zawód daje gwarancję właściwego 
działania, jak i obrony, w sprawach 
podatkowych. 

Oczywiście postulujemy wie-
le innych zmian: sprawy z zakresu 
ubezpieczeń społecznych, rejestra-
cji w KRS, nieruchomościowe itd. 

Wydaje się jednak, że sprawy karne 
skarbowe dają idealną płaszczyznę 
do promocji i wyjaśnienia istoty za-
wodu doradcy podatkowego. Moż-
na wręcz śmiało promować wśród 
podatników tezę, że pomoc prawna 
w sprawach karnoskarbowych bez 
udziału doradcy podatkowego obar-
czona jest poważnym ryzykiem. 

Rozszerzenie zakresu upraw-
nień wymaga jednak zmian, zarów-
no prawa korporacyjnego, jak i za-
kresu szkoleń. Jednym z elementów 
winno być wprowadzenie aplikacji 
zawodowej (minimum 1 rok?). Moż-
na bowiem spotkać opinie przed-
stawicieli innych profesji: co to 
za zawód regulowany, gdzie pół roku 
po studiach można zostać doradcą 
podatkowym po dość teoretycznym 
egzaminie? Zresztą formuła samego 
egzaminu także się wyczerpała i wy-
maga znaczących zmian. 

Z kolei szkolenia już dzisiaj 
winny uwzględniać elementy pra-

wa, które będą przydatne do wy-
konywania zawodu w przyszłości, 
ale także rozszerzenia uprawnień. 
Można tutaj wymienić: prawo karne 
i karnoskarbowe, procedura karna, 
prawo upadłościowe, prawo spółek, 
wybrane problemy procesu gospo-
darczego, zwłaszcza arbitrażu itd. 

Istnieje cała gama szkoleń czy 

wręcz studiów, które mogą być przy-
datne do wykonywania zawodu już 
w chwili obecnej, a w przyszłości 
staną się niezbędne. Ukończenie 
tradycyjnych studiów podyplomo-
wych z zakresu podatków czy ra-
chunkowości przestaje być wystar-
czające. Dla naszych klientów liczy 
się to, abyśmy wiedzę podatkową 
łączyli z dogłębnym zrozumieniem 
ich biznesu oraz biznesu w ogóle, 
ważne stają się także umiejętności 
miękkie, pozwalające na budowa-
nie trwalszych relacji z klientami 
obecnymi, oraz pozyskiwanie no-
wych. Doradcy podatkowi powinni 
zatem zdobywać wiedzę i rozwijać 
umiejętności w trzech obszarach:

 — wiedza i umiejętności niezbędne 
do wykonywania klasycznych 
czynności doradztwa podatko-
wego – np. wiedza z zakresu pra-
wa podatkowego, cywilnego, pro-
cedur, umiejętność sporządzania 
pism, umiejętność stosowania 

w praktyce wykładni prawa itd.,
 — wiedza i umiejętności bizneso-
we, pozwalające lepiej rozumieć, 
doradzać biznesowo i zarządzać 
własną działalnością – np. strate-
gie biznesowe, modele biznesowe, 
kultura organizacyjna, wskaźni-
ki efektywności, rachunkowość 
zarządcza, wykorzystanie arku-
szy kalkulacyjnych, zarządzanie 
projektami, zarządzanie zmianą, 
wycena przedsiębiorstw, zarzą-
dzanie procesami biznesowymi, 
sukcesja itd.,

 — wiedza i umiejętności „mięk-
kie” pozwalające na budowanie 
trwalszych relacji, tworzenie 
partnerstwa, zwiększanie za-
dowolenia i lojalności klientów 
oraz pracowników oraz skutecz-
niejsze pozyskiwanie nowych zle-
ceń – np. delegowanie, przywódz-
two, motywowanie, udzielanie 
informacji zwrotnej, słuchanie, 
autoprezentacja, zarządzanie ze-
społem, umiejętności sprzeda-
żowe, rozwiązywanie konfliktów, 
zarządzanie stresem, efektywność 
osobista itd.

Nie ma obecnie studiów 
adekwatnych dla potrzeb dorad-
ców podatkowych.

Przyszłość zależy od nas 

Wszystko wskazuje, że dotychcza-
sowe wykonywanie zawodu dorad-
cy podatkowego będzie wymagało 
zasadniczego przemodelowania. 
Oczywiście wiedza z zakresu po-
datków i rachunkowości będzie 
w dalszym ciągu niezbędna. Jednak 
firmy koncentrujące się na księgo-
wości powoli będą traciły rację bytu. 
Poszukiwany będzie doradca przed-
siębiorcy, ale w jak najszerszym 
zakresie. Dlatego w niedalekiej 
przyszłości będziemy potrzebować 
całej gamy nowych umiejętności: 
znajomości cyfrowych technolo-
gii, wiedzy z zakresu zarządzania, 

Pomoc prawna w sprawach 
karnoskarbowych bez udziału 

doradcy podatkowego obarczona  
jest poważnym ryzykiem.
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ekonomii przedsiębiorstw, sukcesji 
biznesu, ale także budowania i za-
rządzania relacjami, procesami go-
spodarczymi, wspomagania w me-
diacjach, a nawet rozwiązywania 
problemów międzypokoleniowych. 
Tylko doradca podatkowy posiada-
jący takie kompleksowe umiejętno-
ści będzie w stanie nie tyle konkuro-
wać na rynku, co w ogóle przetrwać. 

Proces ten wymaga po pierw-
sze zrozumienia, a następnie ak-
ceptacji jego nieuchronności. Nie 
ma możliwości walki ze zmianami, 
zwłaszcza z usługami masowej księ-
gowości. Musimy znaleźć wyróżni-
ki, a nimi są wiedza, doświadcze-
nie i umiejętności, które pozwolą 
na wskazanie konieczności korzy-
stania z usług doradcy podatkowego. 

W tym celu należy kontynu-
ować plan rozszerzenia uprawnień 
zawodu doradcy podatkowego 
i promocji zawodu. Nie wszystkie 
czynności wymagają zmian ustawy 
o doradztwie podatkowym. Bar-
dzo dobrym przykładem może być 
przygotowanie do wykonywania 
czynności zarządcy sukcesyjne-
go. Z niekrywaną radością należy 
przyjąć informację, że idea takich 
szkoleń budzi duże zainteresowanie. 
Jednak nie wszystkie oddziały po-
dołają finansowo takim zadaniom. 
Należy zatem zastanowić się, czy 
nie nadchodzi czas skoordynowania 
działalności szkoleniowej, która po-
mogłaby doradcom przygotować się 
do nachodzącej nowej cyfrowej ery. 
Zasady organizowania działalności 

szkoleniowej to jedno z najważniej-
szych wyzwań kolejnego Zjazdu. 
Zresztą także konieczna jest zmia-
na struktury Izby, ale to już temat 
na odrębną dyskusję. 

Namawiam do szerszego 
udziału w dyskusji dotyczącej przy-
szłości naszego zawodu. Pamiętajmy 
jednak, że mamy mało czasu na zro-
zumienie zmian i przygotowanie się 
do nich.  

ProF. dr haB.  
adaM MarIańskI,  
doradca Podatkowy, 
adwokat,  
PrzewodnIczący 
kraJoweJ rady 
doradców 
Podatkowych
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senator krzysztoF kwIatkowskI

Przejrzyste i partycypacyjne prowadzenie procesu  
tworzenia aktów prawnych przynosi liczne korzyści zarówno  

dla przedstawicieli władzy, jak i dla obywateli.  
Legislatorzy otrzymują możliwość poznania wielu – być może 

wcześniej im nieznanych – opinii lub nowych faktów,  
a także zdobycia wiedzy z różnych źródeł. 

Rola doradców podatkowych

w procesie  
legislacyjnym
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Dysponując zaś szerszą per-
spektywą i bardziej różno-
rodną wiedzą, mogą pod-
jąć lepsze decyzje. Z kolei 

obywatele – zwłaszcza jeśli konsul-
tacje przyjmują formę dialogu – są 
traktowani jak partnerzy i mają szan-
sę na realny wpływ na kształt decyzji. 
Tworzone transparentnie i partycy-
pacyjnie normy prawne w większym 
stopniu mogą liczyć na społeczną 
akceptację i wolę ich przestrzegania. 
Wszystkie te elementy budują wzrost 
zaufania obywateli do państwa1.

W polskim porządku konsty-
tucyjnym inicjatywa ustawodaw-
cza przysługuje: Radzie Ministrów, 
grupie posłów, Senatowi RP, Pre-
zydentowi RP, a także grupie 100 
tys. obywateli2. Niestety w kręgach 
politycznych nierzadkie jest ciągle 
przekonanie, że wystarczającą for-
mą partycypacji obywateli w proce-
sie legislacyjnym jest inicjatywa oby-
watelska, a w pozostałym zakresie 
społeczeństwo powinno zawierzyć 
ustawodawstwo swym reprezentan-
tom wybranym w demokratycznych 
wyborach. Drugie ciągle pokutujące 
przeświadczenie to silnie wykształ-
cone u twórców projektu przekona-
nie o właściwym i wszechstronnym 
rozpoznaniu problemu regulacyjne-
go, co przekłada się na brak zrozu-
mienia dla idei uczestnictwa strony 
pozarządowej w procesie legislacyj-
nym. W tej sytuacji trudno o dialog 
nad zmianami w prawie. Co gorsza, 
często takie zmiany w prawie odry-
wają się od jego adresatów, którzy nie 
rozumieją reformy i w konsekwencji 
negatywnie ją oceniają3.

Od wielu lat zarówno eksperci, 
jak i praktycy współdziałają w celu 
doskonalenia elementów całego 

procesu tworzenia prawa. Potrzebę 
współdziałania ekspertów w poszcze-
gólnych dziedzinach nauki oraz ludzi 
o niesformalizowanej wiedzy i do-
świadczeniu życiowym analizował 
bardzo szczegółowo J. Wróblewski, 
który twierdził, że „rola pierwszych 
jest tym większa, im więcej nauka 
może powiedzieć o zjawiskach rele-
wantnych dla prawodawstwa, im sze-
rzej na jej gruncie można przewidzieć 
konsekwencje alternatywnych możli-
wości rozmaitych rozwiązań, oraz, im 
bardziej opinie nauki w tym zakresie 
są jednolite. Rola tych drugich jest 
tym większa, im bardziej rozproszo-
ne doświadczenie życiowe jest mia-
rodajne w dziedzinach, które nie po-
siadają opracowania profesjonalnie 
naukowego, a są doniosłe dla procesu 
prawodawczego. Jest to argument za 
łączeniem proceduralnych warto-
ści demokratycznych i naukowych 
w procesie prawodawczym”4.

Konsekwencją przeprowadzo-
nych badań procesu legislacyjnego 
przez środowiska zajmujące się teo-
retycznie i praktycznie problema-
tyką legislacyjną były liczne publi-
kacje, które krytycznie odnosiły się 
zarówno do procesu tworzenia prawa, 
jak i jego efektów. Zwracano przede 
wszystkim uwagę na nadmiar regu-
lacji prawnych, niestabilność prawa 
oraz brak przejrzystości systemu 
prawa, niespójność unormowań, brak 
planowania prac Rządu czy trakto-
wanie konsultacji społecznych jedy-
nie jako formalności5.

Przyczyny niestabilności prawa 
oraz braku jego spójności upatrywa-
no nie tylko w ogromnej liczbie unor-
mowań i ich częstych zmianach, co 
wysoce utrudniało osiągnięcie spój-
ności, ale także w tym, że nie było 

ono tworzone na podstawie dosta-
tecznie uzgodnionego, uporządkowa-
nego i stabilnego systemu wartości 
oraz na podstawie rzetelnej wiedzy, 
co w konsekwencji doprowadziło 
do procesu dekodyfikacji wyrażają-
cego się nadmiarem szczegółowych 
przepisów. To z kolei pozbawiło 
zasady prawa ich roli wyznacznika 
kierunku tworzenia oraz interpre-
tacji i stosowania prawa. Ten stan 
prawodawstwa i prawa miał wiele 
przyczyn. Jako jedną z nich wska-
zywano dominację resortowego mo-
delu tworzenia prawa, który odnieść 
można do różnych etapów prac nad 
rządowymi projektami ustaw. Zjawi-
sko to było w literaturze prawniczej 
i innych publikacjach przedmiotem 
krytyki kierowanej do rządu6.

W praktyce nie tylko europej-
skiej coraz częściej wzmocnieniu 
ulega – w ramach demokracji deli-
beracyjnej – rola pozapolitycznych 
aktorów w procesie legislacyjnym. 
Obserwujemy powoływanie i korzy-
stanie z rezultatów dyskusji prowa-
dzonych w ramach różnego rodzaju 
rad konsultacyjnych, forów obywatel-
skich, spotkań miejskich czy wyników 
sondażu deliberacyjnego. Niemniej 
także i ta formuła, która przecież 
zrodziła się jako odpowiedź na nie-
dostatki systemu demokracji przed-
stawicielskiej, ma swoje słabości i bu-
dzi wątpliwości, zwłaszcza odnośnie  
do fachowości osób podejmujących 
w ramach tych ciał decyzje7. 

Z tych względów nie sposób nie 
docenić roli przedstawicieli samorzą-
dów zawodowych, a w szczególno-
ści zawodów zaufania publicznego 
w procesie stanowienia prawa. Kto, 
jak nie osoby na co dzień mające do 
czynienia z przepisami danej gałęzi 
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prawa, posługujące się nimi każde-
go dnia i najczęściej odczuwające ich 
niedoskonałości oraz braki, powinien 
zostać wysłuchany przed uchwale-
niem nowych regulacji. 

Podatki są instrumentem służą-
cym realizacji rozmaitych celów, jakie 
stawia sobie współczesne państwo. 
Literatura z zakresu prawa finanso-
wego wśród najważniejszych z nich 
wymienia funkcję fiskalną, redys-
trybucyjną oraz stymulacyjną. Jak-
kolwiek funkcję fiskalną podatków 
należy uznać za zasadniczo najważ-
niejszą, to jednak trudnym zadaniem 
stojącym przed organami państwa 
kształtującymi prawo podatkowe jest 
takie skonstruowanie przepisów, by 
nie zakłócała ona dwóch pozostałych. 
Najważniejsze – przy tym – cechy 
dobrego systemu podatkowego to 
neutralność, prostota i stabilność. 
Nasz system – co stanowi wiedzę no-
toryjną – nie spełnia żadnego z tych 
kryteriów. Obecnie, zdaniem prak-
tyków, można nawet mówić o erozji 
systemu podatkowego. Spowodowa-
ne jest to przede wszystkim brakiem 
publicznie dostępnego, logicznego 
i wyczerpującego uzasadnienia dla 
wprowadzanych przepisów. W konse-
kwencji  prawo podatkowe w Polsce 
tworzone jest w sposób chaotycz-
ny, nieprzemyślany i niesystemowy. 
Jako przykłady głośno wskazuje się 
zwłaszcza regulacje dotyczące ra-
portowania o schematach podatko-
wych, unikania podwójnego opodat-
kowania i exit tax. Te ustawy przy-
jęto bez odpowiednich konsultacji,  
w efekcie czego pełne są błędów 
i nieścisłości. W konsekwencji Mi-
nisterstwo Finansów musi wydawać 
specjalne objaśnienia, jak je stoso-
wać, czy odraczać terminy wejścia 
w życie poszczególnych rozwiązań 
(np. drakońskich kar)8.

Samorząd doradców podatko-
wych od lat deklaruje gotowość do 
uczestniczenia w pracach nad popra-
wą polskiego systemu podatkowego. 
Już w 2016 r. ówczesna przewodniczą-

ca Krajowej Rady Doradców Podatko-
wych zwracała uwagę: „W Polsce nie 
istnieje system podatkowy – mamy 
tylko zbiór przypadkowych, często 
zmienianych ustaw, których nie 
można określić tym mianem. W tro-
sce o finanse państwa i dla dobra 
podatników trzeba napisać ustawy 
podatkowe od nowa, likwidując do-
tychczasowy bałagan legislacyjny”. Jej 
zdaniem trzeba to zrobić jak najszyb-
ciej, a Krajowa Izba Doradców Podat-
kowych jest gotowa w takich pracach 
uczestniczyć, czeka tylko na sygnał9.

Nie mam wątpliwości co do 
tego, że trudno o bardziej profesjo-
nalne gremium, z którego pomocy 
należałoby skorzystać. 

Krajowa Izba Doradców Podat-
kowych (dalej: KIDP) jest funkcjo-
nującym już od 25 lat samorządem 
zawodowym, zrzeszającym osoby 
wykonujące zawód zaufania publicz-
nego, jakim jest zawód doradcy po-
datkowego. Podstawą prawną dzia-
łania KIDP i jej organów jest ustawa 
z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie 
podatkowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 
2320; dalej: ustawa o doradztwie po-
datkowym). Do statutowych zadań 
KIDP należy m. in. przedstawianie 
stanowisk i opinii prawnych w za-
kresie stanowienia oraz stosowania 
prawa, opracowywanie projektów 
aktów prawnych, w szczególności 
dotyczących prawa podatkowego 
i wykonywania zawodu doradcy po-
datkowego (§ 6 ust. 1 pkt 7 Statutu 
KIDP). Natomiast Krajowa Rada 
Doradców Podatkowych jako organ 
KIDP w ramach swych statutowych 
kompetencji może przedstawiać sta-
nowiska i opinie prawne w zakresie 
stanowienia oraz stosowania prawa, 
opracowywania projektów aktów 
prawnych, w szczególności doty-
czących prawa podatkowego, tym 
podmiotom, które mają inicjatywę 
ustawodawczą. Choć samorząd nie 
dysponuje formalnie prawem inicja-
tywy ustawodawczej10, KIDP może 
korzystać z prawa petycji, które to 

prawo obejmuje żądanie, w szcze-
gólności, zmiany przepisów prawa, 
podjęcia rozstrzygnięcia lub inne-
go działania w sprawie dotyczącej 
podmiotu wnoszącego petycję, życia 
zbiorowego lub wartości wymaga-
jących szczególnej ochrony w imię 
dobra wspólnego, mieszczących się 
w zakresie zadań i kompetencji ad-
resata petycji (art. 2 ust. 3 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, 
Dz. U. 2018 r., poz. 870). 

Szczególnie istotna i doniosła 
jest jednak rola doradców podatko-
wych widoczna na etapie konsultacji 
społecznych w rządowym procesie le-
gislacyjnym11 oraz podczas komisyj-
nego rozpatrywania projektu ustawy 
w Sejmie i ustawy w Senacie RP12. Co 
oczywiste, zarówno organy samorzą-
du, jak i poszczególni doradcy, włą-
czają się także w inne działania, które 
nie są bezpośrednio związane z two-
rzeniem prawa podatkowego, choć 
docelowo wpływają na jego treść (np. 
organizowane przez Ministerstwo 
Finansów Forum MDR)13. Niemniej 
to działalność opiniodawcza należy 
do tej najbardziej skutecznie i real-
nie pozwalającej wpłynąć na kształt 
tworzonego prawa14.

Jak wynika z istniejących spra-
wozdań w tym zakresie, rocznie 
około 100 projektów aktów norma-
tywnych (ustaw i rozporządzeń), na 
różnych etapach postępowania usta-
wodawczego, przedstawianych jest 
KIDP w celu zaopiniowania15. 

Czy można zatem uznać, że 
postulat obligatoryjnego opiniowa-
nia projektów podatkowych aktów 
normatywnych przez Krajową Radę 
Doradców Podatkowych na etapie 
prac komisji legislacyjnej czy nawet 
sejmowej został zrealizowany? 

Ze względów formalnych tak, 
w praktyce – szczególnie w ostat-
nich latach – odpowiedź nie może 
być twierdząca.

W dniu 10 stycznia 2020 r. do 
Sejmu wpłynął poselski projekt 
uchwały w sprawie zmiany Regula-
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minu Sejmu (druk 182)16. Projekt do-
tyczył – zgodnie  z uzasadnieniem – 
wzmocnienia autorytetu Sejmu i jego 
funkcji kontrolnych, poprawy jakości 
procesu legislacyjnego oraz zwięk-
szenia praw opozycji parlamentarnej. 
Do dnia 29 kwietnia 2021 r. nie został 
uchwalony.

Wnioskodawcy proponowali 
m.in. wprowadzenie szczególne-
go trybu rozpatrywania projektów 
ustaw dotyczących materii podat-
kowej, wzorowanego na trybie po-
stępowania z projektami kodeksów. 
Miało to w zamyśle wnioskodawców 
doprowadzić do przeprowadzenia 
zmian w ustawach podatkowych 
w procedurze dotyczącej regulacji 
o szczególnym znaczeniu, a więc wy-
magającej szczególnej refleksji i roz-
wagi. Za tym rozwiązaniem – w oce-
nie wnioskodawców – przemawiają 
zasady ochrony prawa podatnika 
przed pośpiesznymi zmianami pra-
wa podatkowego. 

Samorząd doradców podatko-
wych pozytywnie ocenił zapropono-
wane zmiany, podkreślając, że tryb 
uchwalania ustaw podatkowych 
zarówno na etapie rządowego, jak 
parlamentarnego postępowania le-
gislacyjnego – zwłaszcza w Sejmie 
VIII i IX kadencji – budził i nadal 
budzi istotne zastrzeżenia co do 
zgodności z konstytucyjnymi zasa-
dami wprowadzania zmian w prawie 
podatkowym. Zasady te, wynikające 
przede wszystkim z zasady demo-
kratycznego państwa prawa, rozwi-
jał w swoim orzecznictwie Trybunał 
Konstytucyjny, tworząc system naka-
zów i zakazów dotyczących proce-
dury tworzenia prawa podatkowego 
i wprowadzania w nim zmian. Zasady 
te – zdaniem KRDP – nie są obecnie 
przestrzegane17. 

Trudno się dziwić. Stosownie 
do art. 56 ust. 2 pkt 7 ustawy o do-
radztwie podatkowym obowiązkiem 
KRDP jest opiniowanie projektów 
ustaw i rozporządzeń dotyczących 
prawa podatkowego i przedstawia-

nie wniosków w tym zakresie. W tym 
celu została powołana Komisja Praw-
na i Współpracy z Organami Państwa 
Krajowej Rady Doradców Podatko-
wych, a do jej zadań w szczególności 
należy m.in. sporządzanie opinii pro-
jektów aktów prawnych dotyczących 
prawa podatkowego oraz zapewnie-
nie udziału przedstawicieli Krajo-
wej Izby Doradców Podatkowych 
w uzgodnieniach międzyresortowych 
w zakresie projektów ustaw i aktów 
wykonawczych dotyczących prawa 
podatkowego oraz przepisów o do-
radztwie podatkowym, w tym udział 
w pracach komisji i podkomisji Sej-
mu i Senatu.

W związku z praktyką przepro-
wadzania konsultacji społecznych 
na etapie rządowego procesu legi-
slacyjnego oraz opiniowania projek-
tów wniesionych do Sejmu VIII i IX 
kadencji  musi budzić zaniepokoje-
nie wyznaczanie niezwykle krótkich 
terminów przekazywania opinii legi-
slacyjnych dotyczących doniosłych 
i obszernych projektów ustaw i roz-
porządzeń, co faktycznie uniemożli-
wia wykonywanie ustawowego obo-
wiązku, oraz uchwalanie ustaw przed 
upływem terminu wyznaczonego na 
przekazanie opinii. Podkreślenia wy-
maga również to, że komisje sejmowe 
zaprzestały korzystania z procedu-
ry wysłuchania publicznego, która 
umożliwiała partycypację obywateli 
w parlamentarnym postępowaniu 
ustawodawczym, a jako sporadyczne 
należy określić przypadki zaprasza-
nia członków samorządu doradców 
podatkowych w charakterze eksper-
tów na posiedzenia komisji sejmo-
wych. Taka praktyka uchwalania pra-
wa podatkowego przekłada się – co 
oczywiste – na coraz gorszą jakość 
stanowionych regulacji, co skutkuje 
powstawaniem poważnych wątpliwo-
ści interpretacyjnych w praktyce ich 
stosowania. 

Należy pamiętać, że zgodnie 
z § 40 uchwały nr 190 Rady Mini-
strów z dnia 29 października 2013 r. 

– Regulamin pracy Rady Ministrów 
(M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz 
z 2018 r. poz. 114 i 278, ze zm.; dalej: 
Regulamin RM) organ wnioskujący, 
kierując projekt dokumentu rządo-
wego do uzgodnień, konsultacji pu-
blicznych lub opiniowania, wskazuje 
termin do zajęcia stanowiska. Jeżeli 
termin do zajęcia stanowiska nie wy-
nika z przepisów odrębnych, organ 
wnioskujący wyznacza go, biorąc 
pod uwagę przedmiot, zakres i ob-
jętość projektu dokumentu rządo-
wego, zakres podmiotów, na które 
projekt oddziałuje, oraz pilność 
sprawy. Wyznaczenie terminu do za-
jęcia stanowiska krótszego niż 7 dni, 
a w przypadku projektu aktu nor-
matywnego – krótszego niż 14 dni, 
od udostępnienia projektu wymaga 
szczegółowego uzasadnienia. Jeżeli 
skutki nieprzedstawienia stanowiska 
nie wynikają z przepisów odrębnych, 
organ wnioskujący może uznać nie-
przedstawienie stanowiska w wy-
znaczonym terminie za uzgodnienie 
treści projektu lub przedstawienie 
opinii pozytywnej, a w przypadku 
konsultacji publicznych – za rezy-
gnację z przedstawienia stanowiska. 
Jednocześnie zgodnie z § 142 Regu-
laminu RM wyznaczenie terminu 
krótszego niż 10 dni od udostępnie-
nia projektu do zajęcia stanowiska 
w ramach uzgodnień, konsultacji pu-
blicznych lub opiniowania projektu 
rozporządzenia ministra wymaga 
szczegółowego uzasadnienia.

W związku z powyższym kry-
tycznie należy ocenić to, że w przy-
padku wielu projektów aktów norma-
tywnych przedstawionych KRDP do 
zaopiniowania w ramach konsultacji 
społecznych ww. terminy nie zostały 
dochowane, przy jednoczesnym bra-
ku uzasadnienia ich skrócenia18. Co 
istotne, terminy te – nawet w przy-
padku ich dochowywania – są niewy-
starczające zwłaszcza w przypadku 
projektów obszernych i istotnych 
z punktu widzenia ochrony praw 
podatnika.
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Nie można przy tym pominąć, 
że zgodnie z art. 123 Konstytucji 
Rada Ministrów może uznać uchwa-
lony przez siebie projekt ustawy za 
pilny, z wyjątkiem projektów ustaw 
podatkowych, ustaw dotyczących 
wyboru Prezydenta Rzeczypospo-
litej, Sejmu, Senatu oraz organów 
samorządu terytorialnego, ustaw 
regulujących ustrój i właściwość 
władz publicznych, a także kodek-
sów. Regulamin Sejmu19 oraz regu-
lamin Senatu20 określają odrębno-
ści w postępowaniu ustawodawczym 
w sprawie projektu pilnego.

W świetle przepisów Regula-
minu Sejmu uchwalanie projektu 
ustawy w trybie pilnym m.in. może 
odbyć się bez dochowania terminów 
określonych w art. 37 ust. 4 Regu-
laminu Sejmu (zgodnie z którym 
pierwsze czytanie może się odbyć 
nie wcześniej niż siódmego dnia od 
doręczenia posłom druku projektu, 
chyba że Sejm lub komisja posta-
nowią inaczej). Pilny projekt usta-
wy Marszałek Sejmu wprowadza 
do porządku dziennego posiedzenia 
Sejmu, najbliższego po zakończeniu 
prac komisji.

Choć Konstytucja oraz przywo-
łane wyżej regulaminy Sejmu i Sena-
tu nie określają minimalnego czasu, 
jaki powinien zostać przeznaczony 
na debatę parlamentarną nad projek-
tem ustawy, a pośpieszne uchwalanie 
ustaw może jednak być niezbędne ze 
względu na stan spraw państwowych, 
wymogi prawne czy też konkretną 
sytuację faktyczną, KRDP stoi na 
stanowisku, że stanowienie prawa 
podatkowego wymaga szczególnego 
namysłu, precyzji, analizy i refleksji. 

Niemniej w toku prac zarówno 
Sejmu VIII, jak i IX kadencji pro-
jekty ustaw podatkowych, także te 
wnoszone przez posłów, a zatem nie-
objęte procedurą konsultacji, uchwa-
lane są w ciągu dwóch, trzech dni21. 
W takiej sytuacji nawet wysłanie 
przez Marszałka Sejmu informacji 
o możliwości przedstawiania opinii 
do projektu czyni takie działania bez-

przedmiotowymi z uwagi na tempo 
prac legislacyjnych. Należy przy tym 
podkreślić, że nierzadkie są sytuacje, 
w których projekty aktów normatyw-
nych – zarówno na etapie rządowego, 
jak i sejmowego postępowania usta-
wodawczego – w ogóle nie były prze-
syłane KRDP celem zaopiniowania22. 
Taka praktyka musi budzić szczegól-
ne zaniepokojenie. 

Należy zaznaczyć, że prawo 
podatkowe stanowi jedną z dziedzin 
prawa ulegającą nieustannym prze-
obrażeniom i zmianom. Prawo po-
datkowe reguluje stosunki prawne 
łączące podatnika i państwo repre-
zentowane przez właściwe organy 
skarbowe, a kształt tych stosunków 
powoduje obciążenie podatnika 
określonymi obowiązkami, z jakimi 
łączą się konkretne władcze upraw-
nienia organów administracji skar-
bowej. Dysproporcję pomiędzy siłą 
działań organów państwa a możli-
wościami obrony obywateli (podat-
ników) zwiększa postępujący od lat 
stopień skomplikowania przepisów 
prawa podatkowego, stanowiący 
konsekwencję nie tylko dynamicz-
nie zmieniającego się otoczenia 
prawno-gospodarczego, ale także 
niejednoznaczności i niejednolitości 
interpretacji tych przepisów, przez 
co ich stosowanie wymaga wysokiej 
fachowości i specjalizacji. Także ak-
tualnie organy państwa odpowie-
dzialne za kształtowanie systemu 
polskiego prawa zwracają uwagę na 
potrzebę zrównoważenia ww. relacji 
pomiędzy podatnikiem a organami 
administracji skarbowej, m.in. na-
dając podatnikowi określone prawa 
oraz wzmacniając jego pozycję jako 
strony często pozbawionej pomocy 
profesjonalnej, a także powołując 
wyspecjalizowane organy mające 
na celu wspomożenie słabszej stro-
ny – podatnika w wykonywaniu jego 
praw (powołanie Rzecznika Małych 
i Średnich Przedsiębiorców, propo-
zycja powołania Rzecznika Praw 
Podatnika23, którego funkcjonowa-
nie ma gwarantować podatnikom 

ochronę ich praw oraz przyczyniać 
się do zmiany oraz kształtowania 
nowych standardów funkcjonowa-
nia administracji skarbowej)24. 

Chyba żadnego z istniejących 
ustawodawstw nie może uznać za 
idealne i pozbawione wad. Postę-
powanie legislacyjne należy ciągle 
i trwale udoskonalać, poszukując no-
wych instytucji, uczestników i proce-
dur sprzyjających tworzeniu dobrego, 
czyli spójnego, odpowiadającego spo-
łecznym potrzebom i prostego pra-
wa. Także prawo podatkowe, mimo 
skomplikowanej natury stosunków 
społeczno-prawnych, które reguluje, 
może być user-friendly. Jego kształt 
powinien zawsze być efektem dys-
kusji, w której wysłuchane zostaną 
wszystkie strony dialogu społeczne-
go, a głos praktyków – choćby naj-
bardziej krytyczny – nie  zostanie 
pominięty. Natomiast inicjatywy, jak 
uruchomiony z dniem 30 stycznia 
2020 r. przez Ministerstwo Finansów 
„Głos podatnika”25, które zapraszają 
obywateli do zgłaszania sugestii, jak 
tworzyć nowe rozwiązania podatko-
we i dostosować prawo do szybko 
zmieniających się wyzwań i techno-
logii, oraz pomysłów na to, aby polski 
system podatkowy stał się bardziej 
efektywny i lepiej odpowiadał na po-
trzeby życiowe i biznesowe obywate-
li, można z całą pewnością uznać za 
nieprzystające do dziedziny, jaką jest 
prawo podatkowe. Trudno także za-
kładać, że takie działania skutecznie 
zastąpią określone przepisami prawa, 
obligatoryjne i sformalizowane pro-
cedury konsultacyjne.  

krzysztoF  
kwIatkowskI, senator 
VII I X kadencJI.  
Były Prezes 
nIk, MInIster 
sPrawIedlIwoścI, 
Prokurator 
generalny
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niku Praw Podatnika, druk 3516, http://
search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.
aspx?SelectResult, dostęp: 5.10.2019 r.

24_W przywołanym projekcie ustawy za-
warto także Kartę Praw Podatnika, która 
ma stanowić przyjazny i dostępny prze-
wodnik po prawie podatkowym dla każ-
dego, a zawiera postulat poszanowania 
zasady pogłębiania zaufania do organów 
podatkowych, bezstronności, równego 
i sprawiedliwego traktowania podatnika, 
respektowania słusznych interesów po-
datnika, racjonalności działania organów 
podatkowych wobec podatnika, a także 
obszerny katalog praw podatnika.

25_https://www.podatki.gov.pl/glos-po-
datnika/, dostęp: 29.04.2021 r.
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dr dagMara doMInIk-ogIńska, wIcePrezes WSA we WrocławIu

„Jako że każdy ma prawo do najlepszej obrony 
 (swych praw), postanawiamy, aby w sądach królestwa naszego 
każdy człowiek niezależnie od stanu mógł i powinien mieć swego 

zastępcę, rzecznika, który jego sprawy by prowadził  1.” 

przez ustanowionego przez niego  
doradcę podatkowego  

jako element prawa do rzetelnego 
procesu sądowego

Prawo do obrony 
podatnika
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1. Wprowadzenie

Niewątpliwym jest, że siedem wie-
ków wcześniej nie myślano o dorad-
cach podatkowych jako profesjonal-
nych pełnomocnikach z prostego 
powodu – zawód ten nie istniał. Wy-
mowa jednak wyżej wymienionego 
zapisu jest oczywista. Pełnomocnik 
siłą rzeczy staje się rzecznikiem 
obrony praw jednostki/podatnika 
przed sądem. Jest elementem rze-
telnego procesu sądowego będącego 
nieuchronną konsekwencją realiza-
cji praw podmiotowych i instrumen-
tem zapewnienia ich efektywności 
w granicach wyznaczonych przez 
regulacje prawne. 

W dzisiejszych czasach ciągle 
zmieniające się prawo podatkowe 
tworzy coraz bardziej skompliko-
wany system, który prowadzi do 
stanu permanentnej niepewności. 
W takiej sytuacji pomoc doradcy 
podatkowego staje się niezbędna 
zarówno dla przedsiębiorców, jak 
i dla wszystkich podatników, któ-
rzy należycie dbają o swoje intere-
sy. W szczególności dotyczy to pod-
miotów, którym przychodzi walczyć 
o swoje racje w sądzie administra-
cyjnym. Sam podatnik w takich 
sytuacjach kompetencyjnie i emo-
cjonalnie może nie podołać temu 
zadaniu, nie jest to bowiem wiedza 
dostępna na wyciągnięcie ręki. Ję-
zyk prawa podatkowego jest zawiły, 
techniczny i trudny do zrozumienia. 
Co prawda, pewne nieskomplikowa-
ne problemy podatkowe podatnicy 
mogą rozwiązać, korzystając z treści 
powszechnie dostępnych w Inter-
necie. Jednak bardziej skompliko-
wane problemy wymagają pomocy 
eksperta. Profesjonalny pełnomoc-

nik pomaga zapewnić dialog z po-
zostałymi uczestnikami procesu 
oraz  realizację praw strony przed 
sądem. Poprzez właściwe i klarowne 
przedstawienie racji strony pomaga 
uzyskać pożądane rozstrzygnięcie 
sądu administracyjnego. Systemo-
wymi fundamentami profesjonali-
zmu doradcy podatkowego są: spe-
cjalistyczna wiedza, kwalifikacje 
weryfikowane w drodze egzaminu 
i systemu obowiązkowych szkoleń, 
regulacje korporacyjne i zasady 
etyki2.   

2. Rzetelny proces 
i doradca podatkowy jako 
jego element

Koncepcja prawa do rzetelnego 
procesu wyrosła z założenia, że 
wolności osobiste są niewiele war-
te, jeżeli brak jest instytucjonal-
nych gwarancji wobec arbitralnego 
działania władzy3. Zgodnie z art. 45 
ust. 1 Konstytucji4 każdy ma pra-
wo do sprawiedliwego i jawnego 
rozpatrzenia sprawy bez nieuza-
sadnionej zwłoki przez właściwy, 
niezależny, bezstronny i niezawisły 
sąd. Takim sądem jest niewątpliwie 
sąd administracyjny, który stanowi 
element wymiaru sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej5 sprawu-
jący kontrolę działalności admini-
stracji publicznej6. Istotą sądowej 
kontroli administracji jest ochrona 
wolności i praw jednostki (podmio-
tów prawa) w stosunkach z admini-
stracją publiczną oraz budowanie 
i utrwalanie zasady państwa prawa 
i wyprowadzanych z niej standar-
dów. Podstawową funkcją sądownic-
twa administracyjnego jest ochro-

na praw podmiotowych jednostki. 
Przyjęcie tej funkcji wypływa z za-
łożeń systemu weryfikacji admini-
stracji publicznej w państwie prawa, 
co ma związek z realizacją zasady 
praworządności7. Sądy administra-
cyjne realizują funkcję wymiaru 
sprawiedliwości w ramach konsty-
tucyjnego prawa do sądu (art. 45 
ust. 1 Konstytucji) gwarantującego 
każdemu prawo do sprawiedliwego 
sądowego rozstrzygnięcia sprawy. 
Prawo do sądu gwarantuje również 
art. 47 Karty Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej8 – dalej: KPP 
i art. 6 Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka i Obywatela9 – da-
lej: Konwencja. W myśl art. 6 Kon-
wencji każdy ma prawo do sprawie-
dliwego i publicznego rozpatrzenia 
jego sprawy w rozsądnym terminie 
przez niezawisły i bezstronny sąd 
ustanowiony ustawą przy rozstrzy-
ganiu o jego prawach i obowiązkach 
o charakterze cywilnym albo o za-
sadności każdego oskarżenia w wy-
toczonej przeciwko niemu sprawie 
karnej. Postępowanie przed sądem 
jest jawne, jednak prasa i publicz-
ność mogą być wyłączone z cało-
ści lub części rozprawy sądowej ze 
względów obyczajowych, z uwagi na 
porządek publiczny lub bezpieczeń-
stwo państwowe w społeczeństwie 
demokratycznym, gdy wymaga tego 
dobro małoletnich lub gdy służy to 
ochronie życia prywatnego stron 
albo też w okolicznościach szczegól-
nych, w granicach uznanych przez 
sąd za bezwzględnie konieczne, 
kiedy jawność mogłaby przynieść 
szkodę interesom wymiaru spra-
wiedliwości. Z kolei w myśl art. 47 
KPP każdy, kogo prawa i wolno-
ści zagwarantowane przez prawo 
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Unii zostały naruszone, ma prawo 
do skutecznego środka prawnego 
przed sądem, zgodnie z warunka-
mi przewidzianymi w niniejszym 
artykule. Każdy ma prawo do spra-
wiedliwego i jawnego rozpatrzenia 
jego sprawy w rozsądnym terminie 
przez niezawisły i bezstronny sąd 
ustanowiony uprzednio na mocy 
ustawy. Każdy ma możliwość uzy-
skania porady prawnej, skorzystania 
z pomocy obrońcy i przedstawiciela. 
Pomoc prawna jest udzielana oso-
bom, które nie posiadają wystarcza-
jących środków, w zakresie, w jakim 
jest ona konieczna dla zapewnienia 
skutecznego dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości. To właśnie z tych 
przepisów zarówno Trybunał Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej, jak 
i Europejski Trybunał Praw Czło-
wieka wywodzą koncepcje rzetel-
nego procesu10 jako ogólnej zasady 
prawa unijnego oraz prawa podsta-
wowego11 . Jak z powyższego wynika, 
koncepcja rzetelnego procesu nie 
ma charakteru jednowymiarowego. 
Na prawo do rzetelnego procesu 
składają się takie gwarancje, jak: 

 — prawo do sądu (które obejmuje 
swym zasięgiem dostęp do sku-
tecznego środka prawnego – do 
sądu mającego pełną jurysdykcję, 
niezawisłego i bezstronnego; pra-
wo do niezwłocznego wykonania 
ostatecznego i wiążącego orzecze-
nia sądu; prawo do niepodważa-
nia ostatecznego orzeczenia sądu);
 — prawo do określonej jakości pro-
cedury – rzetelnej (prawo do 
obrony w postaci prawa do par-
tycypacji oraz prawa do: wysłu-
chania, równości broni, jawnego 
postępowania, postępowania 
w rozsądnym terminie; prawo 
do bycia rzetelnie i profesjonal-
nie reprezentowanym). Prawo do 
rzetelnego procesu jest niczym 
innym, jak proceduralnym wyra-
zem godności jednostki12. Jednym 
z elementów tego prawa jest moż-
liwość skorzystania z obrońcy. 

Z uwagi zatem na fakt, że do-
radca podatkowy jest uprawniony 
do występowania w charakterze 
pełnomocnika w postępowaniu 
w zakresie sądowej kontroli decy-
zji, postanowień i innych aktów ad-
ministracyjnych dotyczących spraw 
obowiązków podatkowych i celnych 
oraz w sprawach egzekucji admini-
stracyjnej związanej z tymi obo-
wiązkami13, to siłą rzeczy stanowi 
element prawa do rzetelnego proce-
su przed sądem administracyjnym. 
Mowa tutaj o prawie obywatela do 
bycia rzetelnie i profesjonalnie re-
prezentowanym. Ten aspekt został 
uwzględniony w art. 3 ust. 1 załącz-
nika do uchwały nr 237/2018 Krajo-
wej Rady Doradców Podatkowych 
z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie 
przyjęcia tekstu jednolitego Zasad 
etyki doradców podatkowych14 , 
gdzie czytamy: doradca podatko-
wy powinien kierować się dobrem 
swoich klientów, poszanowaniem 
obowiązków wynikających z uczci-
wości, godności i dobrych obycza-
jów. Przy czym doradca podatkowy 
podejmuje czynności zawodowe 
w celu ochrony interesów klien-
ta, jednakże ta ochrona nie może 
usprawiedliwiać naruszenia zasad 
etyki i godności zawodu (art. 3 ust. 
2 ww. zasad). Natomiast w myśl art. 
4 ust. 1 ww. zasad doradca podat-
kowy wykonuje czynności zawodo-
we według najlepszej woli i wiedzy, 
w sposób rzetelny, z zachowaniem 
należytej staranności.

3. Doradca podatkowy 
przed sądem 
administracyjnym 
w sprawach podatkowych 

Niewątpliwym jest, że prawo do 
posiadania pełnomocnika z urzę-
du w sytuacji, gdy skarżący nie jest 
w stanie ponieść kosztów postę-
powania, jest elementem rzetelne-
go procesu15. Elementem tym jest 

również prawo do posiadania pełno-
mocnika z wyboru16. Jak to zostało 
wzmiankowane na wstępie, prawo 
podatkowe staje się coraz bardziej 
skomplikowane. W opinii nauki 
i praktyki aktualny stan tego prawa 
należy ocenić jako zły. Wśród  głów-
nych przyczyn tego stanu wymienia 
się dwie grupy zjawisk: nieprawidło-
wości w procesie tworzenia prawa 
podatkowego oraz brak wyraźnej 
i konsekwentnej polityki podatko-
wej17. Złe prawo podatkowe rodzi 
szereg problemów praktycznych dla 
podatników, organów podatkowych 
i sądów administracyjnych, generuje 
liczne rozbieżności w orzecznictwie 
sądowym, prowadzi do niepewno-
ści podatnika w zakresie jego sytu-
acji prawnej. Logicznym wyjściem 
jest korzystanie z profesjonalnego 
pełnomocnika, który podejmie się 
ochrony interesów podatnika. Przy 
czym ochrona ta powinna mieć wa-
lor rzeczywisty i efektywny. 

Przypomnieć trzeba, że istota 
prawa do posiadania profesjonal-
nego pełnomocnika i korzystania 
z jego pomocy sprowadza się do 
zapewnienia podatnikowi kompe-
tentnej i niezbędnej pomocy w sku-
tecznym realizowaniu jego praw 
tam, gdzie wiedza i umiejętności 
samego podatnika nie są wystarcza-
jące18. Oznacza to zatem, że dorad-
ca podatkowy nie tylko musi mieć 
odpowiednią wiedzę i umiejętno-
ści, lecz także dysponować czasem 
i środkami niezbędnymi do użycia 
swojej wiedzy i umiejętności w celu 
reprezentacji każdego ze swoich 
klientów,  aby zapewnić rozsądny 
i efektywny udział w procesie19.  

W kontekście sporów podat-
kowych niewątpliwie nie jest to 
zadanie łatwe. Na profesjonalizm 
doradcy podatkowego składa się 
szereg czynników, choć kluczowa 
jest po prostu wiedza20. Doradca 
podatkowy powinien cechować się 
znajomością prawa podatkowego, 
jego systemu i zasad nim rządzą-
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cych oraz innych gałęzi prawa z nim 
powiązanych. Przy czym nie chodzi 
jedynie o prawo polskie, ale także 
prawo unijne i prawo konwencyjne. 
Niezbędna jest także wiedza w za-
kresie orzecznictwa sądów polskich, 
TK, TSUE i ETPCZ. Znajomość pra-
wa to nie tylko znajomość prawa 
materialnego, lecz również prawa 
procesowego, a to oznacza wiedzę 
o procesie podatkowym, procesie 
sądowoadministracyjnym i pra-
wach przysługujących podatnikowi. 
Ta rozległa wiedza nie może mieć 
jedynie wymiaru teoretycznego, lecz 
również wymiar praktyczny, a co 
najważniejsze, powinna mieć walor 
aktualny. Oznacza to, że praktyko-
wanie profesji doradcy podatkowe-
go nie polega jedynie na posiadaniu 
obszernej wiedzy i dogłębnym ro-
zumieniu istotnych nauk dziedziny, 
jaką jest prawo podatkowe. Wy-
maga to także pewnych zdolności 
i środków, które umożliwią zasto-
sowanie tej wiedzy w celu niesienia 
pomocy klientom21 .  Praktyczny 
wymiar wiedzy to umiejętność za-
stosowania przepisów w odniesie-
niu do sytuacji klienta, zwłaszcza 
takich, gdzie prawodawca podatko-
wy zostawił luki i nieścisłości. Za-
istniałe rozbieżności orzecznicze 
wynikające ze złego prawa również 
stawiają doradcę podatkowego 
przed koniecznością przedstawie-
nia nowych argumentów prawnych 
dla uzyskania korzystnej sytuacji 
procesowej podatnika. Praktyczny 
wymiar wiedzy o prawie podatko-
wym we wskazanym wyżej zakresie 
to umiejętność pełnomocnika wy-
chwycenia błędnej wykładni prawa 
poczynionej przez organy podatko-
we, to niezbędna reakcja pełnomoc-
nika w toku procesu na działania 
organów podatkowych przejawia-
jąca się w składaniu właściwych 
pism w odpowiednich terminach, 
reagowanie na niewłaściwie prze-
prowadzane czynności przez orga-
ny podatkowe, np. odmowę dostę-

pu do akt podatkowych. Doradca 
podatkowy musi być świadom rze-
czywistości (w tym rzeczywistości 
gospodarczej), w jakiej funkcjonuje 
klient oraz sytuacji faktycznej, jaka 
legła u podstaw zaistniałego sporu 
podatkowego. Taka wiedza w uję-
ciu praktycznym daje możliwość 
wychwycenia przez pełnomocnika 
błędnych ustaleń faktycznych czy 
poczynionych błędnych założeń od-
nośnie kierunku prowadzonego po-
stępowania dowodowego przez or-
gany podatkowe i pozwala na przy-
gotowanie właściwej linii obrony. 
Doradca podatkowy musi posiadać 
umiejętność występowania przed 
sądem. Chodzi o zdolność jasnego 
przedstawiania zarzutów zarówno 
w mowie i piśmie, reagowania na za-
rzuty strony przeciwnej, tak aby fi-
nalnie doprowadzić do korzystnego 
wyroku na rzecz skarżącego podat-
nika. Doradca podatkowy powinien 
swoim postępowaniem potwierdzać 
określone wartości, jakimi są solid-
ność, uczciwość, godność, szacunek 
dla uczestników procesu. 

Indywidualna efektywność 
obrony rozumiana jako odpowied-
nia jakość jej przygotowania i pro-
wadzenia nie gwarantuje wprawdzie 
uzyskania korzystnego dla skarżą-
cego podatnika skutku w postaci 
pożądanego orzeczenia sądowego, 
lecz zwiększa prawdopodobieństwo 
jego osiągnięcia. Doradca podatko-
wy staje się elementem rzetelnego 
procesu. Sporządzona przez niego 
skarga inicjuje postępowanie przed 
wojewódzkim sądem administra-
cyjnym celem kontroli legalności 
działania lub braku działania orga-
nów podatkowych. Od jej poziomu 
przygotowania zależy czy sąd zrozu-
mie istotę sporu podatkowego oraz 
stanowisko skarżącego.  Zaś przed-
stawienie stanowiska podatnika na 
rozprawie przez profesjonalnego 
pełnomocnika nierzadko zmienia 
pogląd sędziów na rozstrzyganą 
sprawę. 

Wartym też przypomnienia 
jest to, że profesjonalizm doradcy 
podatkowego, obok  obiektywnej po-
prawy sytuacji procesowej podatni-
ka, niesie za sobą inne niemierzalne 
korzyści, jak wzrost zaufania klien-
ta do pełnomocnika, zmniejszenie 
stresu psychicznego podatnika, jaki 
jest związany z udziałem w proce-
sie, pozyskanie wiedzy i informa-
cji o rządzących nim regułach czy 
zwiększenie poczucia bezpieczeń-
stwa. Osiągnięcie tych wszystkich, 
ze swojej istoty niemierzalnych ko-
rzyści, stanowi istotę efektywnego 
(skutecznego) udziału doradcy po-
datkowego w procesie22. 

4. Postępowanie przed 
sądem administracyjnym – 
ciemne oblicze doradztwa 
podatkowego

Przedstawione powyżej wymogi dla 
wykonywania w sposób kompetent-
ny zawodu doradcy podatkowego 
nie oznaczają, że wszystkie osoby 
wykonujące ten zawód je spełniają. 
Zatem niezbędne jest podzielenie 
się z Państwem trzema kluczowy-
mi przemyśleniami w tym zakresie. 

Po pierwsze, doradca podat-
kowy powinien podejmować się je-
dynie takich spraw, którym sprosta. 
Profesjonalny pełnomocnik potrafi 
ocenić swoje możliwości w sporze 
podatkowym, do którego zamierza 
przystąpić. Jeżeli zatem doradca 
podatkowy nie czuje się na siłach, 
aby godnie i kompetentnie repre-
zentować swojego klienta, po prostu 
powinien polecić swojego kolegę do 
poprowadzenia takiej sprawy. Jest 
to nie tylko przejaw profesjonali-
zmu, lecz również uczciwości wo-
bec klienta. Nie ma nic bardziej 
niestosownego na sali sądowej, jak 
pełnomocnik, który w obecności 
swojego klienta udowadnia swoją 
niekompetencję poprzez nieznajo-
mość przepisów prawa podatkowe-
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Uznając godnościowy charakter 
prawa do obrony, uniezależniamy 
tym samym przyznanie go jednostce 

od wyniku procedury. 

go, np. odwoływanie się w sporze 
podatkowym do nieadekwatnych 
przepisów prawnych, powoływanie 
na niewłaściwe orzeczenia sądowe, 
wprowadzanie w błąd sądu co do 
istniejących okoliczności faktycz-
nych i orzeczeń mających zasto-
sowanie w sprawie, niezauważanie 
kluczowych zagadnień, np. prze-
dawnienia czy stawianie zarzutów 
niosących w sobie skutki nieko-
rzystne dla strony. Widoczna jest 
również nieznajomość prawa o po-
stępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi, np. poprzez notoryjne 
składanie wniosków dowodowych 
o przesłuchanie świadków czy po-
wołanie biegłych w toku rozprawy. 
Nie chodzi o wytykanie wszystkich 
„grzeszków procesowych” pełno-
mocników, lecz uświadomienie, że 
takie działania mogą przyczynić się 
do wydania niekorzystnego orzecze-
nia sądowego. Wprawdzie w myśl 
art. 134 § 1 ppsa23 sąd rozstrzyga 
w granicach danej sprawy, nie będąc 
jednak związany zarzutami i wnio-
skami skargi oraz powołaną pod-
stawą prawną. Tym samym, sąd ma 
prawo i obowiązek dokonania oceny 
zgodności z prawem zaskarżone-
go aktu administracyjnego, nawet 
wówczas, gdy dany zarzut nie został 
w skardze podniesiony. Nie zawsze 
jednak skorzystanie z tej kompe-
tencji będzie przez niego możliwe. 
Brak reakcji pełnomocnika na okre-
ślone uchybienia procesowe w toku 
postępowania uniemożliwiają ich 
dostrzeżenie przez sąd administra-

cyjny i zrozumienie intencji strony 
zwłaszcza, gdy skarga jest napisa-
na w sposób ogólny bez wskazania 
konkretnych okoliczności czy rze-
czowych argumentów. 

Po drugie, jeżeli już doradca po-
datkowy podejmuje się poprowadze-
nia sprawy, powinien robić to rzetel-
nie i skutecznie. Nie można zapomi-
nać, że przystąpienie pełnomocnika 
do procesu przed sądem admini-
stracyjnym zmienia optykę sędzie-
go. W sprawach, w których pojawia 
się pełnomocnik, zakłada się jego 
profesjonalizm. Zatem sędziowie są 
bardziej surowi i wyczuleni na poja-
wiające się błędy, co może skutkować 
niekorzystnym rozstrzygnięciem dla 
podatnika. Skoro zatem doradca po-
datkowy sporządza skargę, powinna 
ona spełniać wymogi przewidziane 
w przepisach prawa24 i mieć cha-
rakter zrozumiały dla sądu admi-
nistracyjnego, jak i strony przeciw-
nej. Chodzi o jasne, klarowne oraz 
logiczne przedstawienie stanowiska 
strony. Nie jest konieczne przepisy-
wanie komentarzy, treści wyroków, 
cytowanie znacznych fragmentów 
poglądów doktryny, a tym samym 
mnożenie ponad potrzebę stron 
skargi. Obszerne skargi są bardziej 
źródłem niepotrzebnej irytacji u sę-
dziego aniżeli źródłem wdzięczno-
ści. Wskazana jest zatem logiczna 
i rzeczowa polemika z zaskarżonym 
rozstrzygnięciem, uchwycenie głów-
nego problemu sporu i przedstawie-
nie własnych argumentów na po-
parcie odmiennego stanowiska niż 

to zaprezentowane w zaskarżonym 
rozstrzygnięciu. Innym aspektem 
profesjonalizmu jest zachowanie się 
pełnomocnika w kontakcie z sądem. 
Profesjonalizm zakłada brak dzia-
łań noszących znamiona obstrukcji 
procesowej, widocznej choćby w uni-
kaniu kontaktów z sądem poprzez 
brak odpowiedzi na wezwania czy 
telefony. 

Po trzecie, doradca podatkowy, 
który podjął się prowadzenia sprawy 
powinien pojawić się na sali rozpraw. 
Abstrahując od okoliczności natury 
obiektywnej uniemożliwiających 
taką obecność, w tym obecną sytu-
ację pandemiczną, rzetelny proces 
sądowy ogniskuje się na sali rozpraw, 
na której nie powinno zabraknąć do-
radcy podatkowego. Elementem rze-
telnego procesu sądowego jest pra-
wo do wysłuchania zarówno strony, 
jak i działającego w jej imieniu peł-
nomocnika. Konieczność nawiązania 
interakcji sędziów ze stronami jest 
niezbędnym etapem w drodze do 
wydania właściwego orzeczenia są-
dowego.  Rozprawa daje możliwość 
rozwiania wątpliwości sędziego, któ-
re zaistniały po lekturze skargi, po-
twierdzenia określonego stanowiska, 
przeformułowania niektórych wnio-
sków, dialogu ze stronami. Nieobec-
ność pełnomocnika uniemożliwia 
realizację praw strony przed sądem 
i stanowi brak poszanowania dla 
postępowania, które z założenia ma 
na celu ochronę wolności i praw 
jednostki (podmiotów prawa) w sto-
sunkach z administracją publiczną. 
Postawa taka, w zależności od oko-
liczności sprawy, może być odczyty-
wana przez sędziów jako rezygnacja 
z walki o sprawę albo oceniana ne-
gatywnie jako brak profesjonalizmu 
pełnomocnika. Ten ostatni aspekt 
wpływa na utratę zaufania klienta 
do doradcy podatkowego, lecz także 
sceptycyzm sędziów w kwestii profe-
sjonalizmu konkretnego pełnomoc-
nika, co przekłada się na zaufanie do 
jego osoby. 
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5. Zakończenie

Prawo do rzetelnego procesu sta-
nowi proceduralny wyraz godności 
jednostki. Uznając godnościowy 
charakter prawa do obrony, unieza-
leżniamy tym samym przyznanie go 
jednostce od wyniku procedury. De-
cyzję, czy i jak jednostka zamierza 
brać udział w postępowaniu, które 
dotyczy jej praw i obowiązków, po-
zostawiamy jej swobodnej ocenie. 
Chodzi o proceduralne uczest-
nictwo, dzięki któremu jednostka 
może wpływać na orzeczenie. Daje 

to jednostce subiektywne poczucie 
traktowania jej poważnie25. W sytu-
acji jednak, gdy podatnik korzysta 
z usług doradcy podatkowego, to 
z racji profesjonalizmu jego udział 
w procesie stanowi istotny element 
rzetelnego procesu sądowego. Zagu-
biony w gąszczu przepisów prawa 
podatkowego podatnik otrzymuje 
istotne wsparcie w celu dochodze-
nia swych praw przed sądem ad-
ministracyjnym. Zatem wykonując 
ten zawód w sposób profesjonalny, 
każdy doradca podatkowy powinien 
pamiętać, że ma swój wkład w bu-

dowanie lepszego społeczeństwa, 
w którym przychodzi nam żyć, spo-
łeczeństwa opartego na zaufaniu.  
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Dlaczego warto 
słuchać podatnika? 

Prawo do wysłuchania  
a subiektywna sprawiedliwość 

proceduralna

„To zasada tak stara jak samo prawo, i uniwersalna 
zasada sprawiedliwości, że na nikogo nie można nałożyć 
obowiązku, zanim będzie on miał swój dzień w sądzie” 1.
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1. Wstęp

Celem tego artykułu jest przedsta-
wienie racji empirycznych prze-
mawiających za realizacją przy-
sługującego podatnikom prawa do 
wysłuchania w procedurze podatko-
wej i sądowoadministracyjnej (right 
to be heard), z konsekwencjami co do 
pożądanego sposobu prowadzenia 
tych postępowań.

Normatywne racje na rzecz tej 
gwarancji procesowej, oparte na ak-
tach najwyższego rzędu – Konsty-
tucji RP i międzynarodowych ak-
tach ochrony praw człowieka – są 
powszechnie znane. Mniej znane 
są natomiast powody wynikające 
z ustaleń psychologii społecznej. 
Sprowadzają się zaś one do tego, że 
uczestnikom procedur zależy na 
posiadaniu w nich głosu i że speł-
nienie tej ich potrzeby wpływa – za 
pośrednictwem subiektywnej spra-
wiedliwości proceduralnej – na 
przestrzeganie przez nich prawa.

2. Obiektywna 
i subiektywna 
sprawiedliwość 
proceduralna

Najogólniej rzecz ujmując, można 
wyróżnić dwa podstawowe typy spra-
wiedliwości: dystrybutywną – która 
determinuje materialne (w tym mate-
rialnoprawne) reguły podziału dóbr 
i ciężarów, oraz proceduralną – która 
determinuje sposób ich podziału, tj. 
zgodnie ze swoją nazwą – proce-
durę, w której podział ten zostanie 
dokonany2.

Obiektywna sprawiedliwość 
proceduralna to obiektywna (czyli 
występująca w rzeczywistości) cha-

rakterystyka procedur, w tym pro-
cedur podatkowych. Wyznacza ona 
jednocześnie standard normatywny, 
według którego ocenie podlega po-
stępowanie w jego kształcie wynika-
jącym z przepisów prawa oraz w jego 
rzeczywistym przebiegu. Przepisy 
prawa, w tym zawarte w ustawie za-
sadniczej (art. 45 ust. 1, art. 78, a nade 
wszystko art. 2 Konstytucji RP), wy-
magają, by procedura – także podat-
kowa3 – była „rzetelna” i „zgodna 
z wymogami sprawiedliwości, jawno-
ści i dwuinstancyjności”4, a jej uczest-
nik był w niej traktowany „podmio-
towo”5. Subiektywna sprawiedliwość 
proceduralna to natomiast poczucie 
uczestnika procedury, że ta odpowia-
da standardowi obiektywnej sprawie-
dliwości proceduralnej. 

Różnica między dwoma uję-
ciami sprawiedliwości to różnica 
między rzeczywistością a jej po-
strzeganiem. To więc różnica kate-
gorialna, której niekoniecznie jed-
nak odpowiada różnica rzeczowa. 
A priori może być tak, że te same 
cechy procedury kształtują zarów-
no subiektywną, jak i obiektywną 
sprawiedliwość proceduralną. Tak 
też jest w istocie – przykładem jest 
właśnie możność bycia wysłucha-
nym i prawo do tego6. 

3. Subiektywna 
sprawiedliwość 
proceduralna – ustalenia 
psychologii społecznej

Prawo do wysłuchania oraz możność 
bycia wysłuchanym należą do spra-
wiedliwości proceduralnej w ujęciu 
obiektywnym7 i subiektywnym.

Subiektywna sprawiedliwość 
proceduralna jest od kilkudziesięciu 

lat przedmiotem badań psychologii 
społecznej. Z badań empirycznych 
wynika, że poczucie sprawiedliwego 
traktowania jest nie tylko ważne dla 
uczestników procedur, ale jest dla 
nich zdumiewająco ważne. W kla-
sycznym dziele „The Social Psycho-
logy of Procedural Justice” E. Allan 
Lind i Tom R. Tyler8 wykazują, że 
ludzie mogą być zainteresowani 
procesem rozdziału dóbr i ciężarem 
nawet bardziej niż jego wynikiem9. 

Poczucie sprawiedliwości pro-
cedury jest uderzająco uniwersalne 
– ważne we wszelkich kontekstach 
społecznych, a wyniki badań prowa-
dzonych różnymi metodami empi-
rycznymi (takimi jak eksperyment 
laboratoryjny, eksperyment tere-
nowy, badanie ankietowe, wywiady 
pogłębione itd.) charakteryzują się 
znaczną konwergencją. Ta zgodność 
ma wymiar walidacyjny – wyniki te 
potwierdzają się wzajemnie i uwia-
rygadniają. Wykryte fenomeny mają 
ewidentną relewancję dla prawa 
podatkowego – skoro podatek jest 
ciężarem podlegającym rozdziałowi 
między podatników.

Pierwotna intuicja, że dla 
stron sporu ma znaczenie wyłącz-
nie jego wynik, a nie przebieg, oka-
zała się zupełnie błędna. Co więcej, 
rażącym uproszczeniem okazało 
się przekonanie, że niezadowolony 
z procedury będzie ten, kto przegrał, 
a zadowolony ten, który wygrał. Na 
percepcję doświadczenia uczestnic-
twa w postępowaniu ogromny wpływ 
ma przebieg tego postępowania, 
oceniany z punktu widzenia spra-
wiedliwości proceduralnej. Ogólna 
satysfakcja z tego doświadczenia 
jest oczywiście wypadkową różnych 
czynników, które pozostają między 
sobą w różnorodnych relacjach (ba-
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danych przez psychologów meto-
dami statystycznymi). Uogólniając, 
można jednak wskazać, że nawet ten, 
kto wygrał, i ma poczucie, że wygrał 
sprawiedliwie (z punktu widzenia 
sprawiedliwości dystrybutywnej do-
stał tyle, ile mu się należało), może 
być niezadowolony, jeżeli w proce-
durze był źle traktowany. Jeszcze 
wyraźniejszy jest natomiast efekt 
odwrotny: osoba swoim zdaniem 
pokrzywdzona wynikiem postępo-
wania może doświadczenie z tego 
postępowania oceniać pozytywnie, 
jeżeli w postępowaniu tym była do-
brze traktowana. Może ona nawet 
wtedy (co brzmi paradoksalnie) oce-
niać bardziej pozytywnie sam wynik 
tego postępowania – przypomnijmy: 
wynik dla siebie niekorzystny. Bada-
nia wskazują, że znaczenie poczucia 
sprawiedliwości proceduralnej dla 
ogólnej oceny jest większe nawet 
w przypadku przegranej niż w przy-
padku wygranej10. 

To ustalenie, w pewnym stop-
niu kontrintuicyjne, trudno prze-
cenić. Wynika z tego, że rozpo-
rządzając ograniczoną pulą dóbr, 
które mają podlegać rozdziałowi 
w ramach procedury, uczestnikom 
można niejako dodatkowo „dać” coś 
spoza tej puli – można mianowicie 
im dać dobre traktowanie w proce-
durze. W ten sposób można kom-
pensować odczuwane przez uczest-
ników deficyty satysfakcji z wyniku 
postępowania. Odkryte efekty psy-
chologiczne są na tyle przemożne, 
że badacze ostrzegają wręcz przed 
ich nadużywaniem – przed mani-

pulacją przez decydentów, mistyfi-
kowaniem rzeczywistego wymiaru 
otrzymanych korzyści, prowokowa-
niem u uczestnika „fałszywej świa-
domości”, iż został potraktowany 
sprawiedliwie11 .

Dotąd akcentowano oddzia-
ływanie poczucia sprawiedliwości 
proceduralnej uczestnika na jego 
zadowolenie z tej procedury. Z ba-
dań empirycznych wynika jednak 
coś więcej: cały wachlarz skutków 
społecznych takiej satysfakcji. Naj-
bardziej interesującym z nich jest 
wpływ subiektywnej sprawiedliwo-
ści proceduralnej na postawy i za-
chowania dotyczące przestrzegania 
prawa. Wpływ ten jest tego rodzaju, 
że ten, kto jest w postępowaniach 
dobrze traktowany, jest bardziej 
skłonny przestrzegać prawa12.

Taka relacja zachodzi tak-
że między procedurą podatkową 
a dyscypliną podatkową. Innymi 
słowy, podatnik, którego potrzeba 
sprawiedliwości proceduralnej zo-
stanie zaspokojona w procedurze 
podatkowej, będzie bardziej gotowy 
do przestrzegania prawa podatko-
wego w przyszłości, w tym po prostu 
do płacenia podatków. Warto przy-
pomnieć, że efekt ten wystąpi tak-
że w przypadku, gdy sam wynik tej 
procedury był dla podatnika nieko-
rzystny, czyli gdy podatnik przegra. 

Na szczególną uwagę zasługują 
badania prowadzone na Uniwersy-
tecie Wiedeńskim przez Ericha Kir-
chlera i jego zespół13. Naukowcy ci 
opracowali tzw. model równi po-
chyłej, zgodnie z którym dyscyplina 

podatkowa jest zależna od działa-
jących synergistycznie: „władczości” 
(power) i „zaufania” (trust). Wspólne 
działanie obu czynników daje efekt 
lepszy od działania wyłącznie jed-
nego z nich. Czynnik „zaufania” 
ma związek ze sprawiedliwością 
proceduralną14. Model ten zostaje 
potwierdzony w licznych, prowadzo-
nych przy pomocy różnorodnych 
metod, badaniach empirycznych.

4. Możność wypowiedzi 
jako składowa 
subiektywnej 
sprawiedliwości 
proceduralnej    

W dotychczasowych rozważaniach 
subiektywna sprawiedliwość pro-
ceduralna była prezentowana jako 
„czarna skrzynka”. Lind i Tyler w ra-
mach tzw. „reprezentacji” wyróżnia-
ją „kontrolę nad procesem” i „kon-
trolę nad wynikiem postępowania”15 
– czyli możność oddziaływania na 
przebieg postępowania i na jego 
wynik. Kontrola nad procesem 
i nad wynikiem, wzięte łącznie, to 
najważniejszy pojedynczy czynnik 
wpływający na poczucie sprawiedli-
wości procedury (jak piszą, „prekur-
sor” tej sprawiedliwości).

Zaglądając do wnętrza „czarnej 
skrzynki”, odkrywamy, że zawiera 
ona sposobność do swobodnej wypo-
wiedzi wobec decydentów. Jest ewi-
dentne, że procedura jest postrzega-
na jako bardziej sprawiedliwa, jeżeli 
daje uczestnikowi głos (voice).  
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Sposobność wypowiedzenia się 
w toku procesu ma wartość sama 
przez się. Lind i Tyler podkreślają, 
że kontrola nad procesem wykracza 
poza to wszystko, co ma „instrumen-
talny wpływ na to, że rozstrzygnię-
cie jest słuszne i korzystne”: „sposob-
ność wyrażenia własnych opinii i ar-
gumentów – szansa, by opowiedzieć 
własną wersję historii (own side of 
a story) – jest potężnym czynnikiem 
w doświadczaniu sprawiedliwości 
proceduralnej”16. Stwierdzają także, 
iż aby doświadczyć sprawiedliwości 
proceduralnej, trzeba odnosić wra-
żenie, że decydent „należycie rozwa-
ża poglądy i informacje wyrażone 
przez uczestników sporu”17. „Kry-
tyczna” – jak piszą – jest rola, jaka 
w sądach na temat sprawiedliwości 
odgrywa percepcja, że miało się 
sposobność ekspresji i że wyrażone 
przez uczestnika treści zostały roz-
ważone przez decydenta, i to nawet 
jeżeli inne aspekty sprawiedliwości 
procedury szwankują (np. decydent 
jest otwarcie stronniczy).

Wypowiedź ma funkcję nie 
tylko „instrumentalną”, ale także 
„ekspresywną” („value-expressive”). 
„Pogląd o ekspresywnej funkcji jest 
oparty na przeświadczeniu, że są 
sytuacje, w których sposobność wy-
powiedzi ma wartość sama przez 
się, niezależnie od tego, czy może 
zagwarantować rezultat”18. Funkcja 
ta została potwierdzona w ekspery-
mentach, w których – przez odpo-
wiednie manipulowanie ich struktu-
rą – explicite wyłączono możliwość, iż 
wypowiedź uczestnika będzie mieć 
wpływ na wynik sprawy, w tym spo-
sób rozstrzygnięcia sporu. Nawet 
w takim przypadku uczestnicy czu-
li, że zostali potraktowani bardziej 
sprawiedliwie, niż gdy nie stworzo-
no im w ogóle okazji do wypowiedzi 
(sic!).   

To oznacza, że „kontrola nad 
procesem” ma znaczenie nawet je-
żeli brak „kontroli nad wynikiem” 
– czyli wynik ten jest określany nie-

zależnie od woli uczestnika postę-
powania. Tak właśnie jest w postę-
powaniu podatkowym i sądowoad-
ministracyjnym: strona formalnie 
nie ma wpływu na treść decyzji 
podatkowej ani treść wyroku sądu.

5. Wybrane implikacje 
w procedurze podatkowej 
i sądowoadministracyjnej

W punkcie wyjścia zasadne mogło 
wydawać się pytanie, dlaczego po-
winniśmy w ogóle interesować się 
poczuciem sprawiedliwego traktowa-
nia uczestników procedur – tym, co 
subiektywne, podmiotowe – a nie 
wyłącznie obiektywną sprawiedliwo-
ścią proceduralną, w tym zwłaszcza 
tą, której nakaz ma charakter prawny. 

Okazuje się, że pod względem 
analizowanym w tym tekście su-
biektywna i obiektywna sprawiedli-
wość proceduralna idą „ręka w rękę” 
– są w treści paralelne. Twórcy pro-
cedur podatkowych oraz ich gospo-
darze, to znaczy organy podatkowe 
prowadzące postępowania i sądy 
administracyjne, w badaniach psy-
chologicznych mogą znaleźć dodat-
kową motywację do przestrzegania 
standardu sprawiedliwościowego, 
w tym zwłaszcza do pełnej realizacji 
przysługującego stronie prawa do 
wysłuchania. Stanie się tak, jeżeli 
organy podatkowe przezwyciężą 
krótkowzroczność i celem ich dzia-
łania stanie się nie doraźna korzyść 
fiskalna, a kształtowanie dyscypli-
ny podatkowej, a także po prostu 
– sprawienie na miarę swoich moż-
liwości, by życie społeczne stało się 
lepsze.

Budowanie u podatników po-
czucia sprawiedliwości jest tym waż-
niejsze, że relacja między podatni-
kiem a państwem (reprezentowanym 
przez organy podatkowe i sądy ad-
ministracyjne) ma charakter nie in-
cydentalny, lecz długotrwały. Każdą 
interakcję między nimi w procedu-

rze podatkowej i sądowoadministra-
cyjnej należy więc postrzegać jako 
zdarzenie w długiej historii, zdarze-
nie, które może nadać ton dalszej re-
lacji – popsuć ją lub naprawić. Takie, 
to znaczy prospektywne, podejście 
do procedur podatkowych jest reko-
mendowane przez twórców dojrzałej 
polityki podatkowej. Rozumieją oni, 
że wszelkie procedury podatkowe 
mają cel naprawczy (korekcyjny) 
wobec przeszłych rozliczeń, lecz 
i kształtujący (formatywny) wobec 
rozliczeń przyszłych.

W postępowaniu podatko-
wym, kształtowanym przepisami 
ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja 
podatkowa19, możność wypowiedzi 
przyjmuje szereg manifestacji. Wy-
raża się ona m.in. w przesłuchaniu 
strony, możności wypowiedzenia 
się w sprawie zebranego materiału 
dowodowego, złożenia zastrzeżeń 
do protokołu kontroli oraz proto-
kołu badania ksiąg podatkowych, 
złożenia uwag do przeprowadza-
nych środków dowodowych w po-
staci przesłuchania świadka, stro-
ny, biegłego, oględzin i ekspertyz, 
rozprawie podatkowej20. Przepisy 
ich dotyczące powinny być interpre-
towane i stosowane w sposób reali-
zujący w pełni, maksymalizujący 
prawo głosu strony postępowania. 
Prawnie niedozwolone, lecz i fak-
tycznie niszczące dla subiektywnej 
sprawiedliwości proceduralnej, jest 
ich naruszanie. Mówiąc otwartym 
tekstem – jeżeli urzędnicy chcą, by 
podatnicy przestrzegali prawa, po-
winni ich uważnie słuchać nawet 
w sytuacji, gdy uważają, że to, co ci 
mają do powiedzenia, nie wniesie 
nic do sprawy, że jest to pozbawione 
prawnej relewancji.

Rygorystyczne respektowanie 
wymienionych wyżej, ustawowych 
gwarancji to pewne minimum, poza 
które można i należy wykroczyć. 
W imię nadrzędnego celu, jakim 
jest przestrzeganie przez podat-
ników przepisów prawa podatko-
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Jeżeli urzędnicy chcą,  
by podatnicy przestrzegali prawa,  

powinni ich uważnie słuchać.

wego, urzędnicy powinni słuchać 
podatników i z nimi rozmawiać 
we wszelkich dostępnych formach. 
Nie uchodzi uwadze, że badania 
psychologiczne były prowadzone 
zwykle przy założeniu, że badani 
mieli szansę wypowiedzi ustnej 
i bezpośredniej interakcji z decy-
dentem21 . Podobną sposobność do 
osobistego kontaktu z urzędnikiem, 
ustnej formy komunikacji, warto 
stworzyć podatnikom w procedu-
rach podatkowych, poprzez rozmo-
wy telefoniczne, wideokonferencje, 
spotkania osobiste. Regulacja O.p. 
w odpowiednim odczytaniu nie tyl-
ko nie stoi temu na przeszkodzie, 
ale wręcz sprzyja tworzeniu i uży-
waniu takich kanałów komunikacji. 
Zasada pisemności postępowania 
podatkowego (art. 126 O.p.) nie po-
winna być rozumiana jako tamująca 
możliwość bezpośredniego kontak-
tu. Natomiast kontakt taki powo-
duje, że w wyższym stopniu zostają 
zrealizowane zasady zaufania (art. 
121 O.p.) i czynnego udziału strony 
w postępowaniu (art. 123 O.p.). Za-
sady te więc stanowią normatywną 
podstawę do jego podejmowania.

W zaoferowaniu uczestnikom 
sposobności do tego, by mówić i być 
słuchanym, leży tyleż ważna, być 
może nawet najważniejsza, co rzad-
ko dostrzegana zaleta zastosowania 
alternatywnych metod rozwiązy-
wania sporów podatkowych. Me-
tody takie – zwłaszcza negocjacje 
i mediacja – były ujęte w projekcie 
nowej ordynacji podatkowej – i po-
dzieliły jej los: nie zostały wpro-
wadzone22 . Ponad wszelkie kon-

kretne korzyści, jakie może dać ich 
zastosowanie, nadrzędna jest taka, 
że metody alternatywne stwarzają 
podatnikom i organom podatko-
wym znakomitą okazję do meryto-
rycznej rozmowy23. W ten sposób 
zresztą procedura podatkowa zo-
staje „inkrustowana” elementami 
kontradyktoryjności, albo raczej 
latentny kontradyktoryjny jej cha-
rakter zostaje wydobyty na światło 
dzienne. Procedury ADR są oparte 
na uświadomionym rozpoznaniu, 
że sprawy podatkowe są faktycznie 
sporne już na etapie postępowa-
nia podatkowego, czyli wtedy, gdy 
formalnie organ podatkowy nie jest 
przeciwnikiem procesowym stro-
ny, lecz bezstronnym, obiektywnym 
i wyposażonym we władztwo admi-
nistracyjne gospodarzem postępo-
wania. To ważne, ponieważ z badań 
wynika preferencja uczestników dla 
procedur kontradyktoryjnych, zno-
wu za sprawą prawa „głosu”, jakie 
dostają i jakie realizują w takich 
procedurach24.

Postępowanie sądowoadmini-
stracyjne jest z kolei także formalnie 
zbudowane na zasadzie kontradyk-
toryjności. Znajduje ona szczególny 
wyraz w rozprawie. Podczas roz-
prawy strony mają sposobność do 
wypowiedzi, mogą „zgłaszać ustnie 
swoje żądania i wnioski”, „składać 
wyjaśnienia” oraz „wskazywać pod-
stawy prawne i faktyczne swych żą-
dań i wniosków” (art. 106 § 2 ustawy 
z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowa-
niu przed sądami administracyjny-
mi25). Rozprawa powinna być trak-
towana jako niezwykle wartościowa, 

budująca poczucie sprawiedliwości 
uczestników postępowania, okazja 
do wyrażenia swojego stanowiska 
i – po prostu – wyrażenia siebie. Jak 
głosi stary, klasyczny cytat z wyroku 
sądu amerykańskiego będący mot-
tem tego tekstu, każdy ma prawo 
do swojego „dnia w sądzie” – do ak-
tywnej obecności, wyłożenia swoich 
racji, zaistnienia w procedurze jako 
osoba broniąca swoich praw.

Niestety w dobie pandemii roz-
prawy są w sądach administracyj-
nych powszechnie zastępowane po-
siedzeniami niejawnymi. Stronom 
oferuje się, niejako „w zamian”, spo-
sobność dodatkowej wypowiedzi 
na piśmie. Praktyka ta jest oparta 
na rozszerzającej wykładni i zasto-
sowaniu art. 15zzs4 ust. 3 ustawy 
z 2.03.2020 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych26 – już z tego 
powodu zasługuje na krytykę27. Jest 
ona jednak niepożądana nie tylko 
z punktu widzenia konstytucyjnej 
zasady jawności, ale także dlate-
go, że oddziałuje niekorzystnie na 
sprawiedliwość proceduralną po-
jętą subiektywnie. Niezadowolenie 
podatników i ich pełnomocników, 
jakie wywołuje brak rozpraw, dobit-
nie potwierdza ustalenia psycholo-
gii społecznej. Pokazuje bowiem, że 
uczestnikom postępowania szalenie 
zależy na możności wypowiedzenia 
się w formie ustnej, tak, by byli słu-
chani przez decydentów i w warun-
kach kontradyktoryjności.
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6. Podsumowanie 

Dyscyplina podatkowa jest zależna 
od wielu czynników. Wśród nich 
ważne miejsce zajmuje poczucie 
podatników, że w procedurach, któ-
rych są uczestnikami, są traktowani 
sprawiedliwie. Poczucie to można 
budować między innymi przez 
stworzenie uczestnikom okazji do 
wyrażenia ich stanowiska w wa-
runkach, w których stanowisko to 
zostanie wysłuchane przez decy-

denta (organ podatkowy lub sąd 
administracyjny). 

Twierdzenia powyższe – cho-
ciaż odwołujące się do naturalnego, 
powszechnego ludzkiego doświad-
czenia – nie są oparte tylko na folk 
psychology, domysłach i przesądach. 
To ustalenia nauk społecznych, za 
którymi stoją „twarde” dane empi-
ryczne. Wiedza o nich może i po-
winna dać urzędnikom i sędziom 
asumpt do możliwie jak najszersze-
go „otwierania” procedur na bezpo-

średni udział podatników. To obo-
wiązek prawny i moralny, ale także 
po prostu nakaz pragmatyczny, mó-
wiąc po kantowsku – imperatyw hi-
potetyczny. Jeżeli chcemy osiągnąć 
cel w postaci dyscypliny podatkowej, 
powinniśmy słuchać podatników. 

dr haB. hanna 
FIlIPczyk, 
unIwersytet 
w BIałyMstoku
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dr Paweł MIkuła, doradca Podatkowy

Wraz z wejściem Polski do UE polscy doradcy podatkowi
stali się pełnomocnikami w sprawach rozstrzyganych przez
Trybunał Sprawiedliwości. Jubileusz 25-lecia zawodu jest  

więc dobrą okazją do podsumowania spraw z udziałem
polskich doradcow podatkowych przed Trybunałem w obszarze 

podatku od wartości dodanej oraz podsumowania wpływu,
jakie te sprawy miały na krajobraz prawa podatkowego.

Sprawy VAT polskich  
doradców podatkowych przed 
Trybunałem Sprawiedliwości

Polski ślad. 
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Samorząd doradców podat-
kowych obchodzi 25-lecie  
swojego istnienia w Pol-
sce. Jego utworzenie ukon-

stytuowało nowy zawód zaufa-
nia publicznego wykonywany  
przez specjalistów w relatywnie 
wąskiej dziedzinie. Sposób wy-
konywania tego zawodu, rynek 
doradztwa podatkowego, podział 
i zakres faktycznej specjalizacji 
dalece ewoluowały. przez ostatnie 
25 lat. Zmieniały się również role 
doradców podatkowych w ramach 
prawnych procedur zmierzających 
do rozstrzygania sporów podatko-
wych. Wpływ na tę ewolucję miało 
również przystąpienie Polski do 
Unii Europejskiej w związku z unij-
ną harmonizacją systemów podat-
kowych. Wszak polscy doradcy po-
datkowi stali się pełnomocnikami 
w sprawach rozstrzyganych przez 
Trybunał Sprawiedliwości UE. Ju-
bileusz jest więc dobrą okazją do 
podsumowania spraw z udziałem 
polskich doradców podatkowych 
przed Trybunałem w obszarze po-
datku od wartości dodanej (gdzie 
poziom harmonizacji jest najgłęb-
szy) oraz podsumowania wpływu, 
jakie te sprawy miały na krajobraz 
prawa podatkowego. 

Specjaliści w dziedzinie efek-
tywnego działania mawiają, że to 
tylko może być zrobione, co może 
być zmierzone. Jeżeli więc zakłada-
nym przez kogoś celem miałoby być 
osiągnięcie pokaźnej liczby polskich 
doradców podatkowych w sporach 
przed Trybunałem, to z czystym su-
mieniem orzec można, że cel taki 
został osiągnięty. Od 1 maja 2004 
roku zapadło 131 wyroków1 na skutek 
polskich pytań prejudycjalnych we 

wszystkich dziedzinach prawa, z cze-
go 54 wyroki zapadły w sprawach po-
datkowych, a w tym 45 w dziedzinie 
VAT2. W tej grupie zaś w 27 sprawach 
(60%) podatnika reprezentował przy-
najmniej 1 doradca podatkowy3. Jeże-
li wziąć pod uwagę 63 polskie sprawy 
podatkowe zapadłe do końca 2020 
r., to 56 osób będących doradcami 
podatkowymi występowało w roli 
pełnomocników polskich podatni-
ków spośród 89 wszystkich osób 
wykonujących zawód zaufania pu-
blicznego występujących w tej roli4. 
Widać zatem, że doradcy podatkowi 
cieszą się wybitnym zaufaniem, gdy 
chodzi o reprezentowanie podatni-
ków przed najwyższymi organami 
wymiaru sprawiedliwości.

Wśród doradców podatkowych 
reprezentujących polskich podatni-
ków przed Trybunałem w sprawach 
VAT najczęściej rolę tę pełnił Jerzy 
Martini (5 razy), w drugiej kolejno-
ści Tomasz Michalik (4 razy), Adam 
Bartosiewicz (2 razy) oraz Małgo-
rzata Militz (2 razy). Pozostali peł-
nomocnicy z samorządu doradców 
podatkowych w sprawach w tej dzie-
dzinie występowali nie więcej niż 1 
raz. Patrząc z perspektywy wpływu 
rozstrzygnięcia na podatnika będą-
cego stroną danego postępowania, 
to 17 wyroków Trybunału zakończy-
ło się pomyślnym orzeczeniem (lub 
raczej pomyślnym), a 10 wyroków 
negatywnym (lub raczej negatyw-
nym). Sprawy pozytywnie zakończo-
ne stały się udziałem w takiej samej 
liczbie wszystkich czworga imien-
nie wymienionych doradców (po 2 
sprawy J. Martiniego, T. Michalika, 
A. Bartosiewicza oraz M. Militz).

Nie sama pomyślność podat-
ników ma jednak znaczenie. Gdyby 

chcieć zmierzyć wpływowość po-
szczególnych wyroków, to zadanie 
takie okazuje się niełatwe. Trzeba 
bowiem uwzględnić, że obszary 
tematyczne rozstrzyganych spraw 
układają się na bardzo szerokim 
horyzoncie różnorodności „bran-
żowej”. Dlatego też niektóre wyroki 
mają większe znaczenie (bo dana 
branża jest szersza, o większej licz-
bie sporów), a niektórych wpływ jest 
mniejszy (bo dotyczą niewielkiej 
branży). Branżą wzbudzającą naj-
więcej kontrowersji pod kątem VAT 
okazała się być ta dotycząca jedno-
stek sektora publicznego (4 wyroki – 
Związek Gmin Zagłębia Miedziowe-
go, Gmina Ryjewo, Gmina Wrocław 
2018, Gmina Wrocław 2015), zaraz 
przed szeroko rozumianą branżą 
finansową (wyroki w sprawach Avi-
va, Aspiro, BGŻ Leasing). Poza tym 
pozostają wyroki, które mają taki 
charakter, że dotyczą szerokiej rze-
szy podatników VAT bez względu na 
branże albo wręcz przeciwnie – do-
tyczą branż bardzo wąskich (PSM 
„K” – wysokość VAT w relacji do 
opłat egzekucyjnych, SAWP – opo-
datkowanie odnoszące się do opłat 
związanych z prawami autorskimi, 
TNT Express Worldwide – moment 
powstania obowiązku podatkowego 
w usługach transportowych, Bawa-
ria Motors – procedura szczególna 
marży do samochodów używanych).

Pamiętając, że może to być ob-
raz nieco zniekształcony tą właśnie 
branżową specyfiką, statystycznie 
rzecz biorąc, trzeba odnotować jed-
nak, że 10 najczęściej powoływanych 
spraw w polskim orzecznictwie są-
dów administracyjnych to w kolejno-
ści następujące: Gmina Wrocław 2015 
(podmiotowość jednostek budżeto-
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wych), Magoora (odliczenie VAT od 
zakupów samochodowych), Sosnow-
ska (kaucja przy zwrocie VAT), BGŻ 
Leasing (ubezpieczenie z leasingiem), 
Polski Trawertyn (warunki formal-
ne odliczenia VAT), Gmina Ryjewo 
(zmiana przeznaczenia a korekta 
wieloletnia), Kraft Foods (obowiąz-
ki formalne przy odliczeniu VAT), 
Związek Gmin Zagłębia Miedzio-
wego (odliczenie 100% od zakupów 
mieszanych), MDDP (odliczenie 
pomimo zwolnienia), Wojskowa 
Agencja Mieszkaniowa (media przy 
wynajmie)5. Nawet przy uwzględnie-
niu czasu, który minął od dnia wy-
dania danego wyroku, „współczynnik 
wpływu”6 na polskie orzecznictwo 
tych rozstrzygnięć zmienia wpraw-
dzie podium (wówczas 3 pierwsze 
wyroki to te dotyczące jednostek 
publicznych), ale 10 najpierwszych 
wyroków pozostaje takie samo. In-
teresującą obserwacją jest również 
to, że najbardziej drastyczny spadek 
współczynnika wpływu obserwujemy 
pomiędzy 4 a 5 w kolejności wyro-
kiem (zob. tabela). 

Ten obraz nieco inaczej wy-
gląda, jeżeli weźmie się pod uwagę 
liczbę powołań polskich spraw przez 
TSUE w innych dokumentach tego 
właśnie sądu. Takie spojrzenie abs-
trahuje w pewnym stopniu od „znie-
kształcenia branżowego”, a przydaje 
większą wagę kwestiom merytorycz-
nym: temu, na ile dane orzeczenie 
wniosło wartość w dyskusję na tema-
ty istotne w obszarze prawa unijne-
go. Tutaj najbardziej wpływowa dzie-
siątka z uwzględnieniem czynnika 
czasu wygląda następująco7: Unitel 
(stawka 0% w eksporcie przy po-
dejrzeniu oszustwa), Związek Gmin 
Zagłębia Miedziowego (odliczenie 
100% od wydatków mieszanych), 
Gmina Wrocław 2015 (podmioto-
wość jednostek budżetowych), Aviva 
(zwolnienie niezależnej grupy osób), 
PSM „K” (wysokość VAT w relacji do 
opłat egzekucyjnych), Gmina Ryje-
wo (zmiana przeznaczenia a korekta 
wieloletnia), Budimex (protokół jako 
zakończenie usług), Gmina Wrocław 
2018 (wywłaszczenie gminy opodat-
kowane VAT), AZ (różnicowanie 

stawki VAT na artykuły spożywcze), 
MDDP (prawo do odliczenia przy 
jednoczesnym zwolnieniu).

Badając sprawę ponownie 
z punktu widzenia personaliów, 
uczestnictwem w 3 najbardziej 
wpływowych w Polsce statystycznie 
sprawach mogą pochwalić się nastę-
pujący doradcy podatkowi: Lesław 
Mazur, Krzysztof Sachs, Artur Błę-
dowski, A. Januszkiewicz (Gmina 
Wrocław 2015), Paweł Kaźmierczak 
(niesamodzielnie; Związek Gmin Za-
głębia Miedziowego), Bartosz Rasz 
(niesamodzielnie; Gmina Ryjewo). 
Biorąc pod uwagę wskazaną wyżej 
perspektywę unijną, w 3 najbardziej 
wpływowych sprawach uczestniczy-
li następujący doradcy podatkowi: 
Andrzej Nikończyk (Unitel), Paweł 
Kaźmierczak (niesamodzielnie; 
Związek Gmin Zagłębia Miedziowe-
go), Lesław Mazur, Krzysztof Sachs, 
Artur Błędowski, A. Januszkiewicz 
(Gmina Wrocław 2015).

Po tej liczbowej analizie moż-
na pozwolić sobie na subiektywny 
wybór najważniejszych polskich 
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spraw przed Trybunałem, które 
z konieczności ograniczyć wypada 
do trzech. Taki wybór zawsze zależy 
od przyjętych kryteriów. Przyjmując 
jednak za kryterium merytoryczne 
znaczenie wyroku dla wykładni 
norm regulujących opodatkowa-
nie VAT, można argumentować, że 
wybór powinien paść na: sprawę 
MDDP, Związek Gmin Zagłębia 
Miedziowego oraz Unitel.

Pierwsza wymieniona sprawa 
(MDDP, pełnomocnik doradca po-
datkowy T. Michalik) doprowadziła 
do orzeczenia, w którym Trybunał 
zarysował z większą niż uprzednio 
precyzją zakres możliwości powo-
ływania się na przepisy unijnej dy-
rektywy przez podatnika przeciwko 
państwu członkowskiemu. Wyja-
śniono tu, że powoływanie się takie 
nie może być wybiórcze. Podatnik 
mianowicie nie może powoływać 
się na dyrektywę celem skorzystania 
z prawa do odliczenia podatku nali-
czonego, zachowując jednak prawo 
do zwolnienia swoich czynności na 
podstawie prawa krajowego.

Skutkiem drugiej sprawy (Zwią-
zek Gmin Zagłębia Miedziowego, peł-
nomocnik doradca podatkowy Paweł 
Kaźmierczak, niesamodzielnie) Try-
bunał doprecyzował (a w pewnym 
zakresie, jak można argumentować, 
zmienił) swoje uprzednie podejście 
do prawa do odliczenia VAT od za-
kupów związanych jednocześnie 
z działalnością opodatkowaną VAT, 
jak również z działalnością pozosta-
jącą poza zakresem opodatkowania. 
Choć przed tym rozstrzygnięciem 
względnie czytelnym na podstawie 
orzecznictwa pozostawało prawo 
do odliczenia podatku naliczonego 
w pełnej wysokości w braku szcze-
gółowych przepisów w prawie kra-
jowym, to po tym wyroku już takiej 
możliwości nie ma. Sprawa Unitel 
zaś (pełnomocnik doradca podat-
kowy A. Nikończyk), wprawdzie nie 
eksponowana wyraźnie w literatu-
rze, powinna być uznana za sprawę 
o fundamentalnym znaczeniu dla 
pojęcia oszustwa w sprawach VAT. 
Orzeczenie to definiuje i ogranicza 
to pojęcie do takiego działania, które 

może zagrozić prawidłowemu funk-
cjonowaniu unijnego systemu VAT, 
a nie jakiegokolwiek innego systemu 
normatywnego – jak np. systemu po-
datkowego kraju trzeciego (czy też 
innym systemom normatywnym).

Niezależnie od analiz ilościo-
wych lub jakościowych każda z 27 
spraw polskich doradców podatko-
wych przed TSUE w obszarze VAT 
jest interesująca oraz pozostawiła 
swój istotny ślad: wiele z nich powo-
dowało zmiany legislacyjne w Polsce, 
inne fundamentalnie zmieniały kie-
runki linii orzeczniczych, niektóre 
spowodowały wydanie uchwał Na-
czelnego Sądu Administracyjnego 
lub utratę przez nie faktycznej mocy, 
a znaczna większość z nich zakorze-
niła się w świadomości specjalistów 
opodatkowania VAT jako synonimy 
określonych, oczywistych i czytel-
nych reguł dla osób zajmujących się 
opodatkowaniem VAT. 

dr Paweł MIkuła, 
doradca Podatkowy
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 Oznaczenie Sygn. Data * ** Tematyka
Pełnomocnik 
– doradca 
podatkowy

Czy 
rozstrzygnięcie 

pozytywne 
dla podatnika 

będącego 
stroną?

1

E. (TVA - 
Réduction 
de la base 

d’imposition)

C-335/19 15.10.2020 10% 322%
Polska ulga na złe 
długi niezgodna 

z prawem unijnym

Adam 
Bartosiewicz Tak

2 Dong Yang 
Electronics C547/18 05.05.2020 7% 105%

Spółka zależna 
jako stałe miejsce 

prowadzenia 
działalności

Michał 
Goj, Tomasz 

Dziadura, Izabela 
Rymanowska, 

Dorota Pokrop

Tak

3 Unitel C-653/18 17.10.2019 15% 100%

Odmowa stawki 
0% w eksporcie 
ze względu na 

podejrzenie 
oszustwa

Andrzej 
Nikończyk Tak

4

Vega Inter-
national Car 

Transport and 
Logistic

C-235/18 15.05.2019 11% 57%

Pojęcie dostawy 
towarów 

w kontekście kart 
paliwowych

Justyna  
Pomorska- 
-Porębska

Nie

5
Związek Gmin 

Zagłębia 
Miedziowego

C-566/17 08.05.2019 72% 94%
Wydatki „mieszane” 

a odliczenie VAT 
naliczonego 100%

Paweł 
Kaźmierczak 

(niesamodzielnie)
Nie

6 Budimex C-224/18 02.05.2019 8% 65%

Formalny protokół 
jako moment zakoń-
czenia usług budo-

walnych

Małgorzata Militz Raczej tak

7 PSM „K” C-214/18 10.04.2019 5% 72%
Podatek VAT 

zawarty w opłatach 
egzekucyjnych

Jerzy Martini 
(niesamodzielnie) Nie

* Współczynnik wpływu danego wyroku na orzecznictwo polskich sądów administracyjnych (oraz częściowo na doktrynę).  Współ-
czynnik ten ustalono jako suma liczby „orzeczeń cytujących” dany wyrok wg systemu informacji prawnej LEX oraz łącznej liczby 
„analiz, glos, omówień, publikacji cytujących” występujących w LEX przy danym wyroku oraz liczby orzeczeń na orzeczenia.nsa.gov.
pl, które zawierają frazę będącą sygnaturą danego wyroku TSUE podzielona przez liczbę dni, która minęła od daty wydania danego 
wyroku do dnia 28.02.2021 roku (im więcej czasu minęło, tym więcej cytowań należy bowiem oczekiwać). 
 
** Współczynnik wpływu danego wyroku na orzecznictwo TSUE.  Współczynnik ten ustalono jako liczbę dokumentów Trybunału, 
w których występuje sygnatura danego wyroku podzieloną przez liczbę dni, która minęła od daty wydatnia danego wyroku do 
28.02.2021 roku z pominięciem dwóch pierwszych wyników (gdyż te wyroki, jak zapadłe niedawno, zniekształcają wynik poprzez 
nieuwzględnienie czynnika czasu).

Tabela 27 spraw z udziałem polskich doradców podatkowych przed TSUE w sprawach VAT
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8 Gmina Ryjewo C-140/17 25.07.2018 68% 72%

Korekta wieloletnia 
VAT w gminach 

w przypadku zmiany 
przeznaczenia 
wydatków na 

działalność 
gospodarczą

Bartosz Rasz 
(niesamodzielnie) Tak

9
Gmina 

Wrocław 
(2018)

C-665/16 13.06.2018 8% 63%

Opodatkowanie 
VAT wywłaszczenia 

gminy na 
prawach powiatu 
z nieruchomości 
na rzecz Skarbu 

Państwa, gdy 
nadal de facto 

nieruchomością 
dysponuje ta sama 

j.s.t.

Jerzy Martini 
(niesamodzielnie) Nie

10 AZ C-499/16 09.11.2017 13% 62%

Różnicowanie 
stawki VAT na 

artykuły spożywcze 
w zależności 
od terminu 

przydatności do 
spożycia

Maria Kukawska 
(niesamodzielnie) Raczej nie

11 Aviva C-605/15 21.09.2017 10% 85%

Zwolnienie usług 
świadczonych przez 

niezależne grupy 
osób

Jerzy Martini Nie

12 SAWP C-37/16 18.01.2017 4% 58%

Pobieranie opłat 
od producentów 

i importerów 
nośników i urządzeń 

do zapisu jako 
wynagrodzenie za 
świadczenie usług 

świadczonych przez 
twórców

Aldona Załęska, 
Tomasz Michalik Tak

13 Aspiro C-40/15 17.03.2016 8% 52% Zwolnienie usług 
likwidacji szkód

Marta 
Szafranowska, 

Tomasz 
Michalik, Michał 

Spychalski

Nie

14
Gmina 

Wrocław 
(2015)

C-276/14 29.09.2015 100% 88%
Podmiotowość jed-
nostki budżetowej 

na gruncie VAT

Lesław Mazur, 
Krzysztof Sachs, 
Artur Błędowski, 
A. Januszkiewicz

Tak

15
Wojskowa 
Agencja 

Mieszkaniowa
C-42/14 16.04.2015 19% 32%

Wynajem lokalu 
wraz z dostawą 

mediów jako świad-
czenia kompleksowe

Łukasz 
Adamczyk 

(niesamodzielnie)
Raczej tak
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16 MDDP C319/12 28.11.2013 17% 61%

Brak możliwości 
skorzystania 
z prawa do 

odliczenia przy 
jednoczesnym 

zwolnieniu usług 
edukacyjnych 
ze względu na 
niezgodność 

przepisów 
krajowych 

z Dyrektywą VAT

Tomasz Michalik Raczej nie

17
TNT Express 
Worldwide 

(Poland)
C-169/12 16.05.2013 11% 18%

Moment powstania 
obowiązku 

podatkowego dla 
usług transportu 

i spedycji niezgodny 
z Dyrektywą VAT

Małgorzata 
Militz, Zdzisław 
Modzelewski

Tak

18 BGŻ Leasing C-224/11 17.01.2013 22% 55%

Usługa leasingu 
oraz ubezpieczenia 

jako świadczenie 
złożone

Tomasz Rolewicz, 
Marcin Chomiuk Tak

19 M. Kozak C-557/11 25.10.2012 2% 16%

Własne usługi 
transportowe 

a usługi świadczone 
przez biuro podróży 
na podstawie zasad 

marży

Adam 
Bartosiewicz, 

Ryszard Kamiński
Tak

20 Bawaria Mo-
tors C-160/11 19.07.2012 3% 12%

Stosowanie 
procedury marży 
do samochodów 
używanych, od 
których zbywca 
odliczył podatek 

naliczony w części

Michał Zając 
(niesamodzielnie) Nie

21 Polski Traw-
ertyn C-280/10 01.03.2012 20% 34%

Możliwość 
odliczenia 

VAT z faktur 
wystawionych na 
wspólników oraz 

na spółkę przed jej 
rejestracją

Marek Pawlik Tak

22 Kraft Foods C-588/10 26.01.2012 19% 40%
Obowiązki formalne 
przy korekcie VAT in 

minus

Piotr Żurowski 
(niesamodzielnie) Raczej nie

23 Inter-Mark 
Group C-530/09 27.10.2011 2% 20%

Miejsce świadczenia 
usług tworzenia 

oraz udostępniania 
stoisk wystawowych 

na targach 
i wystawach

Paweł Kuźmiak Raczej tak



prawo podatkowe 37

  nr1/2021www.kidp.pl

24 Kronospan 
Mielec C-222/09 07.10.2010 1% 8%

Miejsce 
świadczenia usług 

badania emisji 
w celu wytworzenia 

nowych wartości

Tomasz Michalik 
(niesamodzielnie) Tak

25 Oasis East C-395/09 30.09.2010 4% 15%

Wyłączenie 
prawa do 

odliczenia podatku 
naliczonego 
w przypadku 

nabycia 
usług z „rajów 
podatkowych”

Jerzy Martini, 
Marek Wojda Tak

26 Magoora C-414/07 22.12.2008 42% 42%

Ograniczenie 
prawa do 

odliczenia podatku 
naliczonego od 

nabyć związanych 
z samochodami 

osobowymi 
w kontekście klauzuli 

stand-still

Jerzy Martini, 
Zbigniew Liptak Tak

27 Sosnowska C-25/07 10.07.2008 15% 45%
Uzyskanie zwrotu 

VAT pod warunkiem 
wpłaty kaucji

Marian 
Sworobowicz Tak

1_Do 28.02.2021 r.

2_Dane według odpowiednich kryteriów 
oznaczonych w formularzu wyszukiwania 
na stronie Trybunału Sprawiedliwości – 
curia.eu.

3_Dane na podstawie treści wyroków 
TSUE zamieszczonych na stronie Trybu-
nału Sprawiedliwości (curia.eu), zgodnie 
z którymi dana osoba przedstawiła swo-
je uwagi w sprawie, pełniąc rolę doradcy 
podatkowego. 27 spraw dotyczących VAT, 
które są w orbicie zainteresowania niniej-
szego artykułu, zostały wyznaczone po-
przez odpowiednie kryteria wyszukiwania 

na stronie curia.eu (wyroki, w okresie od 
1.05.2004 r. do 28.02.2021 r., w dziedzi-
nie VAT, z polskim pochodzeniem pytania 
prejudycjalnego).

4_Dane według kryteriów nieco innych, 
zastosowanych w raporcie LEX: „Polskie 
sprawy podatkowe przed TSUE: rozstrzy-
gnięcia, pełnomocnicy i kancelarie”, opubl. 
LEX/el. 2020.

5_Kolejność ustalono według liczby sta-
nowiącej sumę liczby „orzeczeń cytują-
cych” dany wyrok wg systemu informacji 
prawnej LEX oraz łącznej liczby „analiz, 
glos, omówień, publikacji cytujących” wg 

LEX i liczby orzeczeń na orzeczenia.nsa.
gov.pl, które zawierają frazę będącą sy-
gnaturą danego wyroku TSUE. 

6_Współczynnik wpływu został skonstru-
owany jako suma opisana w poprzednim 
przypisie podzielona przez liczbę dni, któ-
ra minęła od daty wydania danego wy-
roku do dnia 28.02.2021 roku (im więcej 
czasu minęło, tym więcej cytowań należy 
bowiem oczekiwać).

7_Co do szczegółów odnoszących się do 
„Współczynnika wpływu danego wyroku 
na orzecznictwo TSUE” zobacz wyjaśnie-
nie w tabeli poniżej.
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ProF. dr haB. BoguMIł BrzezIńskI, unIwersytet JagIellońskI

opodatkowania 
konfiskacyjnnego  

Problematyka granic opodatkowania, rozumianych bądź to jako 
optymalny, bądź to jako maksymalny poziom redystrybucyjnej 

aktywności państwa realizowanej za pomocą systemu podatkowego 
(inaczej – granice opodatkowania makro), lub też jako najwyższy, 
akceptowalny z punktu widzenia racjonalnie działającej jednostki 

(podatnika), jest przedmiotem szerokiego zainteresowania  
w piśmiennictwie podatkowym wielu krajów.  

Prolegomena do problematyki
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I. 
Dyskusja na temat granic opodatko-
wania koncentruje się wokół kilku 
znaczących w tym zakresie pojęć. 
Pierwsze z nich to pojęcie opodatko-
wania optymalnego, co jest rozumia-
ne jako opodatkowanie na poziomie 
społecznie akceptowalnym i korzyst-
nym dla rozwoju społeczno-gospo-
darczego państwa. Drugie to pojęcie 
opodatkowania ekscesywnego, się-
gającego swoim poziomem granicy 
akceptowalności w społeczeństwie 
i prowadzącym – na dłuższą metę – 
do perturbacji w gospodarce (nad-
mierny drenaż fiskalny), a także do 
nasilenia się oporu podatkowego. 
Trzecie to pojęcie opodatkowania 
konfiskacyjnego, które można uznać 
za formę pozbawiania podatników 
majątku za pomocą skonstruowa-
nych w określony sposób podatków. 

Wszystkie te pojęcia mają 
nie do końca zakreślone granice, 
ale z pewnością pozostają ze sobą 
w określonych relacjach. W przyję-
tej konwencji znaczeniowej opodat-
kowaniem optymalnym nie będzie 
na pewno opodatkowanie ekscesyw-
ne ani tym bardziej konfiskacyjne. 
Z kolei opodatkowanie konfiska-
cyjne można z pewnością uznać za 
przypadek (skrajny) opodatkowania 
ekscesywnego. 

Złożoność gospodarki, a także 
znaczna liczba podatników o zróż-
nicowanej sytuacji gospodarczej 
i majątkowej powodują, że ocena 
optimum ciężaru podatkowego, eks-
cesywności, a nawet konfiskacyjno-
ści opodatkowania stwarza istotne 
trudności. Podatek tej samej wyso-
kości może być względnie akcepto-
walny dla jednej grupy podatników, 
a ekscesywny bądź nawet konfiska-

cyjny dla podatników należących do 
innej grupy.  

Współcześnie słowo „konfi-
skata” ma zazwyczaj znaczenie 
ograniczone do kontekstu, w jakim 
występuje w prawie karnym (gdzie 
znalazła wyraz instytucjonalny). 
Tymczasem słowo konfiskata  jest 
złożeniem łacińskich słów „cum” 
oraz „fisco”, co można tłumaczyć 
jako „dla państwa”1 . Tak więc w szer-
szym znaczeniu konfiskata to każ-
de przejęcie majątku obywatela na 
rzecz państwa. Trzeba jednak przy-
znać, że współczesne znaczenie sło-
wa konfiskata wyraźnie odbiega od 
słownikowego źródłosłowu.

Problematyka granic opodat-
kowania, a w tym i opodatkowania 
konfiskacyjnego, pojawiła się w dys-
kursie politycznym dosyć późno, bo-
wiem do połowy XX w. uważano, że 
najlepszym strażnikiem zachowania 
równowagi między interesem jed-
nostkowym a interesem publicznym 
jest parlament. Współcześnie moż-
na dowodnie twierdzić, że mecha-
nizmy parlamentarne w aspekcie 
ochrony podatnika – także przed 
nadmiernym opodatkowaniem – 
nierzadko zawodzą. 

W państwach, w których poję-
cie opodatkowania konfiskacyjnego 
należy do zestawu pojęć systemu 
prawa, gdyż zawarte jest w konsty-
tucji bądź aktach rangi konstytucyj-
nej (w postaci zakazu opodatkowa-
nia konfiskacyjnego), intensywność 
dyskusji nad problemem zakresu 
tego pojęcia jest w określonej mie-
rze wymuszona potrzebami praktyki 
prawniczej. Jeśli bowiem obywatel 
stawia zarzut dotknięcia go podat-
kiem konfiskacyjnym, to ocena tego 
zarzutu musi nolens volens wiązać 

się z uprzednim ustaleniem i spre-
cyzowaniem (a przynajmniej podję-
ciem próby) zakresu znaczeniowego 
tego pojęcia. Istotnym problemem 
jest zazwyczaj to, że przepisy kon-
stytucyjne mówią jedynie o zakazie 
opodatkowania konfiskacyjnego, nie 
przejmując się tym, co to konkretnie 
ma znaczyć. 

W państwach, w których poję-
cie opodatkowania konfiskacyjnego 
jest zaledwie pojęciem języka praw-
niczego, a może nawet szerzej – języ-
ka powszechnego oraz języka nauki 
o podatkach i prawie podatkowym 
– dyskusja jest mniej intensywna i ra-
czej stonowana. Nie jest to jednak 
regułą, gdyż np. we Francji, gdzie 
koncepcja zakazu opodatkowania 
konfiskacyjnego nie ma bezpośred-
nich konotacji w konstytucji, a wy-
pracowana została w orzecznictwie 
Rady Stanu, dyskusja też jest bardzo 
żywa2. W innych państwach tej gru-
py punktem wyjścia do dyskusji nad 
kwestią konfiskacyjności podatków 
i potrzebą jej unikania bywają roz-
maite przepisy konstytucyjne, nawią-
zujące do takich zasad, jak sprawie-
dliwość, równość, ochrona własności, 
swoboda działalności gospodarczej 
czy – last but not least – zasada de-
mokratycznego państwa prawnego. 
Zasady zawarte w przepisach kon-
stytucyjnych z powodzeniem służyć 
mogą rekonstrukcji zakazu opodat-
kowania konfiskacyjnego. 

W polskim systemie podatko-
wym – przynajmniej w ostatnim 
trzydziestoleciu – trudno byłoby 
wskazać takie sytuacje, w których 
można byłoby zasadnie podnieść 
zarzut konfiskacyjności. Nie ogra-
nicza to oczywiście atrakcyjności 
badań nad tym problemem, tym nie-
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mniej nie czyni z niego przedmiotu 
aktualnego dyskursu prawniczego. 
W związku z tym ten artykuł można 
uznać za rodzaj prolegomenów do 
tytułowej problematyki.

II. 
Przybliżając relację między mająt-
kiem obywatela i płaconymi przez 
niego podatkami, trzeba zauważyć, 
że każdy podatek prowadzi do po-
mniejszenia stanu posiadania ma-
jątku jednostki. Wielkość obciążenia 
podatkowego nie ma tu znaczenia 
– przynajmniej dopóty, dopóki roz-
patruje się skutki zapłaty podatku 
w krótkim okresie.  Nie przeczą by-
najmniej tej tezie poglądy, w myśl 
których podatek jest z majątkiem 
immanentnie powiązany w tym sen-
sie, że wpływy podatkowe warunkują 
efektywność ochrony majątku i  cie-
szenia się przez właściciela możli-
wością niezakłóconego korzystania 
z majątku. Wydaje się, że między 
tymi poglądami nie ma jakiejś za-
sadniczej sprzeczności: funkcjonal-
ne uwikłanie podatków w ochronę 
własności nie przekreśla bowiem 
arytmetycznych skutków zapłaty 
podatku w kontekście środków pie-
niężnych będących w posiadaniu po-
datnika przed i po zapłacie podatku3. 

Wysokie obciążenie podatko-
we powoduje – nawet u osób, które 
generalnie aprobują konieczność 
płacenia podatków  – powstanie 
odczucia, że płacone kwoty stają się 

czymś innym niż zapłata podatku 
w rozumieniu, do którego wszyscy 
wydają się być przyzwyczajeni, a po-
datek staje się instytucją o innym 
niż dotąd charakterze – rodzajem 
państwowej opresji, kary, szykany 

czy zaboru, a nawet rabunku mie-
nia. Podatek – dotąd – pobierany, 
staje się podatkiem „zabieranym”. 
Tak zmiana ilościowa prowadzi do 
zmiany jakościowej – nie rozważa 
się już zasadności płacenia podatku 
przez podatnika, ale niezasadność 
odbierania majątku obywatelom. 

Moment takiej zmiany oce-
ny sytuacji jest z wielu względów 
trudno uchwytny. Zazwyczaj wpro-
wadzanie w życie podatków, wobec 
których można formułować zarzut 
konfiskacyjności jest starannie 
argumentowane, nierzadko po-
pulistycznymi argumentami tra-
fiającymi do szerokiego elektora-
tu. Takie argumenty, jak potrzeba 
opodatkowania sprawiedliwego czy 
konieczność wyrównania – praw-
dziwych czy też tylko urojonych 
– krzywd,  cieszą się zazwyczaj spo-
rym powodzeniem. 

III. 
Pozostawiając na uboczu kwestie 
aksjologiczne, należy zwrócić uwagę 
na podstawowe dylematy, jakie to-
warzyszą poszukiwaniu kryteriów 
uzasadniających uznanie opodatko-
wania za konfiskacyjne. Trzeba za-
uważyć, że kwestia opodatkowania 

konfiskacyjnego pojawić się może 
w zasadzie w podatkach typu do-
chodowego oraz typu majątkowego. 
Jeśli chodzi o te drugie, to nauka 
o podatkach zna podział podatków 
na podatki majątkowe nominalne 

i realne. Te drugie – realne – mia-
łyby pojawiać się w sytuacji, gdy 
podatnik nie ma wystarczających 
zasobów pieniężnych do zapłaty 
podatku i w związku z tym, aby po-
zyskać środki pieniężne, zmuszony 
jest do sprzedaży części majątku4. 

Powyższe rozróżnienie wydaje 
się jednak mało przydatne dla ce-
lów analitycznych. Nawet niewysoki 
podatek, którego przedmiotem jest 
majątek podatnika, może być trud-
ny do zapłacenia w sytuacji, gdy 
majątek ma przede wszystkim cha-
rakter rzeczowy, a na dodatek nie 
jest (nie może być) wykorzystywany 
gospodarczo w sposób przynoszący 
dochody. W związku z tym ten sam 
podatek majątkowy w zastosowaniu 
do podatników, u których charak-
terystyka i struktura posiadanego 
majątku jest odmienna, może być 
bądź to podatkiem majątkowym 
nominalnym, bądź też realnym.  Za-
sadne wydaje się więc wiązanie tego 
podziału ze skutkami ich działania 
dla poszczególnych podatników, 
a nie posługiwanie się nim a priori 
dla klasyfikacji podatków i wyróż-
niania ich rodzajów. 

Poszukując kluczowych dla 
problematyki opodatkowania 

Przybliżając relację między majątkiem  
obywatela i płaconymi przez niego podatkami, 

trzeba zauważyć, że każdy podatek prowadzi 
do pomniejszenia stanu posiadania.
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konfiskacyjnego kwestii, należy 
– w pierwszej kolejności – zadać 
pytanie, jaki związek z koncepcją 
opodatkowania konfiskacyjnego ma 
progresja w podatku dochodowym. 
W szczególności pytanie brzmi: czy 
o konfiskacyjnym charakterze po-
datku świadczyć może wysoka staw-
ka podatkowa krańcowa podatku (tj. 
stosowana do ostatniego, otwartego 
przedziału skali podatkowej)?  

Odpowiedź na to pytanie nie 
może być jednoznaczna, a to ze 
względu na rozmaite techniki podat-
kowe. Jeżeli w podatku dochodowym 
zastosowanie znajduje progresja 
globalna, gdzie do całej kwoty po-
datku stosuje się stawkę podatkową 
właściwą dla przedziału, w którym 
znalazła się konkretna podstawa 
opodatkowania, wysoka stawka po-
datkowa implikuje relatywnie wyso-
kie obciążenie podatkowe dochodu.  
Jeżeli opodatkowanie dochodu ma 
miejsce przy wykorzystaniu skali 
opartej na progresji ciągłej (przewi-
dującej stosowanie coraz wyższych 
stawek dla kolejnych przedziałów 
podstawy opodatkowania) – obcią-
żenie podatkowe całego dochodu 
będzie z zasady niższe, niż wynika-
łoby to z zastosowania marginalnej, 
najwyższej stawki podatkowej.  

Po drugie, wysokość obciąże-
nia podatkowego jednostki zależy 
od tego, w jakim przedziale skali 
podatkowej znajdzie się jego do-
chód. Może być tak, że dochody po-
szczególnych podatników mieszczą 
się w całości w niskich bądź środ-
kowych przedziałach skali podatko-
wej; najwyższa stawka podatkowa 
„podejrzana” o konfiskacyjne od-
działywanie bądź to nie znajdzie za-
stosowania, bądź stosowana będzie  
w wyjątkowych wypadkach.

Po trzecie, w nauce o ekono-
micznych aspektach podatków 
wyróżnia się nominalną stopę opo-
datkowania oraz realną stopę opo-
datkowania. Stopa nominalna ma 
postać procentowej relacji między 

poziomem dochodu a wysokością 
płaconego w związku z jego osią-
gnięciem podatku dochodowego. 
Dla osób znajdujących się w iden-
tycznej sytuacji dochodowej poda-
tek będzie mieć tę samą wysokość, 
gdyż nominalna stopa opodatkowa-
nia jest taka sama. 

Jednocześnie wiele podatków 
dochodowych ma wbudowane we 
własną strukturę rozmaite ulgi, 
zwolnienia oraz inne preferencje 
podatkowe. W związku z tym pod-
stawa opodatkowania będzie, nie-
kiedy znacząco, niższa od kwoty 
osiągniętego dochodu, a w konse-
kwencji realna stopa opodatkowa-
nia dochodu (relacja między do-
chodem osiągniętym a podatkiem 
rzeczywiście zapłaconym) będzie 
niższa niż stopa nominalna. Tutaj 
pojawia się pytanie, czy zarzut kon-
fiskacyjności podatku można for-
mułować wówczas, gdy nominalna 
stopa opodatkowania jest bardzo 
wysoka, czy też dopiero wówczas, 
gdy bardzo wysoka jest także realna 
stopa opodatkowania? I tu pojawia 
się jeszcze jeden dylemat – czy moż-
na uznać podatek za konfiskacyjny 
tylko wówczas, gdy wszyscy podatni-
cy dotknięci są skutkami ekstremal-
nie wysokich stawek podatkowych, 
czy też można akceptować to, że po-
datek dla części podatników może 
być  konfiskacyjny, a dla innych – 
nie? W tym ostatnim wypadku lepiej 
może byłoby mówić o opodatkowa-
niu konfiskacyjnym (dotykającym 
część podatników) niż o podatku 
o charakterze konfiskacyjnym. 

W drugiej kolejności proble-
mem jest zakres elementów składo-
wych systemu podatkowego, które 
należy uwzględnić przy próbie oceny 
ewentualnej konfiskacyjności podat-
ku. Niekiedy podatnik płaci bądź to 
dwa podatki nawiązujące (bezpo-
średnio lub pośrednio) do jego do-
chodów, albo też funkcjonuje w sys-
temie zespół  podatków – podatek 
dochodowy oraz podatek majątkowy. 

Problem dotyczy tego, czy przy 
ocenie ewentualnej konfiskacyjno-
ści podatku należy rozpatrywać 
każdy z nich z osobna, czy też trze-
ba brać pod uwagę ogólne obciąże-
nie dochodu wieloma podatkami 
dochodowymi, a nawet majątkowy-
mi – i odnosić je do poziomu osią-
ganego dochodu. 

Do rozważenia jest też kwestia 
uwzględnienia przy ocenie obciąże-
nia podatkowego składek na ubezpie-
czenia społeczne.  Te ostatnie nie są 
co prawda podatkami, ale bez wąt-
pienia ograniczają dochód pozostają-
cy do dyspozycji podatnika. Gdyby je 
uwzględnić, to należałoby raczej roz-
ważać  ewentualną konfiskacyjność 
całego systemu danin publicznych.

IV. 
Trzeci z kolei problem ma charakter 
fundamentalny i polega na określe-
niu procentowej granicy obciążenia 
podatkowego – dla uproszczenia 
rozważań – pojedynczym podat-
kiem, której przekroczenie pozwa-
lałoby uznać opodatkowanie za 
konfiskacyjne.

W ostatnich dziesięcioleciach 
podejmowano wiele prób wskaza-
nia procentowej granicy obciążenia 
podatkowego, której przekroczenie 
pozwalałoby na stwierdzenie, że 
opodatkowanie nabrało charakteru 
konfiskacyjnego. Trzeba podkreślić, 
że wspomniane próby nie pozwalają 
na w pełni obiektywną, dokonaną 
według jednej miary, charakterysty-
kę poszczególnych przypadków. Wy-
nika to z wielu względów: nieporów-
nywalności rozwiązań normatyw-
nych, zakresu analiz prowadzonych 
w konkretnych przypadkach przez 
ciała orzecznicze czy też kwestii tak 
banalnych, jak sposób sformułowa-
nia pytania zadanego sądowi czy 
trybunałowi w kontekście ewentual-
nego związania ciała orzeczniczego 
treścią pytania.    

Trzeba zauważyć, że zaintere-
sowanie problematyką opodatko-
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wania konfiskacyjnego jest różne 
w różnych krajach. W Europie naj-
więcej uwagi poświęca się temu za-
gadnieniu we Francji i w Niemczech, 
natomiast  w Ameryce Południowej 
– szczególnie w Brazylii. Konstytu-
cja Brazylii ma w swojej treści zakaz 
stosowania podatków ze skutkiem 
konfiskacyjnym (Artykuł 150.IV 
Konstytucji Brazylii z 1988 r.). Moc 
tej zasady podnosi zastrzeżenie, że 
zakaz ten obowiązuje „bez uszczerb-
ku dla innych gwarancji przysługu-
jących podatnikowi”. Ogólna for-
muła zawarta w konstytucji budzi 
z naturalnych przyczyn wątpliwości 
co do tego, co oznacza „skutek kon-
fiskacyjny”. Sama zasadność ope-
rowania pojęciem „opodatkowanie 
konfiskacyjne” też budzi – jak się 
wydaje – wątpliwości, czego dowo-
dem jest czasowe usunięcie słowa 
„konfiskata” z Konstytucji w roku 
1978 i ponowne posłużenie się nim 
w Konstytucji z 1988 r.5. 

W niemieckiej judykaturze 
z zakresu konstytucyjnego prawa 
podatkowego uwagę zwraca próba 
określenia normatywnych granic wy-
sokości obciążenia dochodu podjęta 
w 1995 r. przez niemiecki Związko-
wy Trybunał Konstytucyjny – Druga 
Izba (Bundesverfassungsgericht). Try-
bunał w wyroku z 22 czerwca 1995 r. 
(2BvR 39/7) uznał, że granica przej-
mowania przez państwo dochodu 
jednostki powinna biec na poziomie 
50% i tego poziomu nie przekraczać. 

Wspomniany wyrok spotkał 
się z wielkim zainteresowaniem 
publiczności, ale niekoniecznie 
z powszechną aprobatą. Jego ideą 
było – propagowane w doktrynie 
w szczególności przez F. Kirchho-
fa – Halbteilungsgrundsatz, czyli 
przekonanie, że równe znaczenie 
mają potrzeby finansowe państwa, 
jak i potrzeby finansowe obywate-
la. Idea tak rozumianej równości 
oparta była na interpretacji art. 14 
Konstytucji Republiki Federalnej 
Niemiec6.  

Zwolennicy wspomnianej wy-
żej koncepcji podkreślali wartość 
podjętej próby kwantyfikacji gór-
nej granicy obciążeń podatkowych. 
Zaznaczano m.in., że wykładnia 
dokonana przez Trybunał jest 
kompromisem między użyteczno-
ścią majątku dla celów prywatnych 
a służeniem dobru publicznemu7. 
Wskazywano ponadto, że osiągnię-
ty stan kwantyfikacji górnej granicy 
wysokości obciążeń podatkowych 
jest odpowiedzią na wymaganą 
społecznie konkretyzację równie 
uznanej i aprobowanej, co  nieostrej 
i niejednoznacznej zasady niekonfi-
skacyjnego charakteru podatków8.

Przeciwnicy podkreślali jed-
nostkowy charakter sprawy, fakt 
sformułowania zasady na gruncie 
podatku od nieruchomości (opodat-
kowania osiąganych z tych nieru-
chomości dochodów), zawarcie dys-
kusyjnego poglądu w uzasadnieniu, 
a nie w treści samego rozstrzygnię-
cia, a nawet wybrzydzali na pewną 
poetyckość uzasadnienia9. W póź-
niejszym orzecznictwie – dotyczą-
cym innych podatków – Trybunał 
zmienił swoje stanowisko odnośnie 
przyjętej miary, ale orzeczenie pier-
wotne ma swoją wagę jako ilustracja 
sposobu myślenia o problemie.

We Francji doktryna zakazu 
opodatkowania konfiskacyjnego 
została wypracowana przez Radę 
Konstytucyjną – organ mający kom-
petencje do oceny ustawodawstwa 
przed jego wejściem w życie. Rozwój 
tej doktryny przedstawia w sposób 
analityczny P. L. Rouzaud10. Moż-
na stwierdzić, że uznano w szeregu 
przypadków zaistnienie opodatko-
wania o charakterze konfiskacyj-
nym, ale nie doszło do sprecyzowa-
nia jakichś ogólnych wskazówek co 
do granic takiego opodatkowania.    

W Polsce zagadnienie opodat-
kowania konfiskacyjnego nie było 
jak dotąd przedmiotem szczególnej 
uwagi. Polskie opracowania koncen-
trują się przede wszystkim na kwe-

stii zdolności płatniczej  czy też 
sprawiedliwości podatkowej i po-
dejmują zagadnienia niedotyczące 
kwestii granicznych, ale skupiają 
się na poszukiwaniu optymalnego 
poziomu opodatkowania11 .     

V. 
Na odrębną uwagę zasługuje pro-
blem poszukiwania ochrony przed 
opodatkowaniem o konfiskacyjnym 
charakterze w Europejskiej Kon-
wencji Praw Człowieka (EKPCz)12, 
a w szczególności w Art. 1 Pierwsze-
go Protokołu do niej, dotyczącym 
ochrony prawa własności. Termin 
„konfiskata” pojawia się np. w wyro-
ku Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka) ETPCz z 23 lutego 1995 
r. w sprawie Gasus Dosier- und För-
dertechnik Gmbh przeciwko Nider-
landom13. Jednakże w późniejszym 
orzecznictwie, gdzie podnoszone 
były kwestie opodatkowania nad-
miernego, Trybunał stara się unikać 
operowania tym terminem14.   

Stanowisko Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka roz-
patrującego skargi obywateli na 
naruszenie EKPCz w kwestii opo-
datkowania konfiskacyjnego nie 
jest więc jednoznaczne. Po wyroku 
sprzeciwiającym się opodatkowa-
niu o cechach konfiskaty w sprawie 
N.K.M. przeciwko Węgrom15  po-
jawił się wyrok w sprawie Plaisier 
B.V. przeciwko Niderlandom16, gdzie 
Trybunał zdaje się wyrażać obojęt-
ność wobec tej kwestii. Jedyne, co 
da się obecnie powiedzieć o poglą-
dach ETPCz w kwestii możliwości 
uznania opodatkowania za konfi-
skacyjne i w konsekwencji naru-
szające art. 1 Pierwszego Protokołu 
do Konwencji, jest to, że Trybunał 
takiej możliwości nie wyklucza17.  
Znamienna jest przy tym formuła 
użyta w wyroku z 2 lipca 2013 r., 
R.Sz. przeciwko Węgrom18, w myśl 
której opodatkowanie określonej 
kategorii dochodów przy zastosowa-
niu stawki 98% samo przez się nie 
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przesądza o tym, że opodatkowanie 
narusza zasadę proporcjonalności 
(co oznaczałoby naruszenie Art. 1 
Pierwszego Protokołu).    

VI. 
Nawet pobieżna analiza stanu rze-
czy prowadzi do wniosku, że istnieje 
przekonanie, iż opodatkowanie może 
być niekiedy nadmierne, a nawet 
konfiskacyjne, a jednocześnie istnie-
ją zasadnicze trudności w sprecyzo-
waniu granic takiego opodatkowania. 
Jednakże przykład Francji pokazuje, 
że z czasem narastać może presja 
na gremia orzecznicze (trybunały, 
sądy), aby w sposób wyraźny i jed-
noznaczny określiły kryteria opodat-
kowania konfiskacyjnego19. Podobny 
trend dostrzec można w Niemczech, 
gdzie pierwsza, „pięćdziesięciopro-
centowa” przymiarka okazała się  być 
zasadniczo dyskusyjna, co jednak nie 
zmieniło przekonania o celowości 

dalszych poszukiwań granicy opo-
datkowania konfiskacyjnego.  

Należy zwrócić uwagę, że 
w poszczególnych państwach kry-
teria uznania opodatkowania za 
konfiskacyjne mogą być inne, jako 
że ustalenia w tym zakresie będą 
dokonywane w innym kontekście – 
przede wszystkim konstytucyjnym.  
Wiele wskazuje na to, że poszukiwa-
nie rozwiązania problemu opodat-
kowania konfiskacyjnego (w kon-
tekście potrzeby zapobiegania mu) 
będzie prowadzone metodą kolej-
nych przybliżeń, być może nigdy nie 
znajdując wyrazu w jakiejś formule 
ogólnej – uniwersalnym mierniku 
nieakceptowalnego, konfiskacyjne-
go w swoim charakterze ciężaru 
podatkowego. Symptomatyczna jest 
tu rezerwa, z jaką konfiskacyjność 
opodatkowania traktuje ETPCz. 

Jakościowa różnica w spojrze-
niu na analizowaną kwestię może 

pojawić się wówczas, gdy potraktu-
je się podatki jako jeden z dwóch 
elementów, które należy brać pod 
uwagę przy ocenie finansowych 
relacji jednostki z państwem: dru-
gim elementem jest system trans-
ferów ze strony państwa na rzecz 
jednostki. Przykładowo, bardzo 
szeroki strumień transferów fi-
nansowych z zasobów publicznych 
na rzecz jednostki może – według 
znanej koncepcji Murphy’ego i Na-
gela – neutralizować skutki finan-
sowe opodatkowania ekscesywnego, 
a w skrajnych wypadkach nawet 
konfiskacyjnego. Ten aspekt sprawy 
też jest dostrzegany w literaturze 
przedmiotu20. 
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tajemnicy zawodowej 
doradcy podatkowego 

w świetle międzynarodowych i unijnych 
standardów ochrony praw podatnika

Granice ingerencji w prawo do zachowania

Prawo do tajemnicy zawodowej stanowi konstytutywny 
element istnienia zawodu doradcy podatkowego. Jakkolwiek 
prerogatywa w postaci wyposażenia doradców podatkowych 
w tajemnicę zawodową przez samych doradców podatkowych 

jest traktowana jako świętość zawodowa, to podejścia tego 
często nie podziela i nie szanuje zarówno ustawodawca, 

jak i prokuratura, a także częściowo sądownictwo.1 
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prawo podatkowe

1. Wstęp

Prawo do tajemnicy zawodowej sta-
nowi konstytutywny element istnie-
nia zawodu doradcy podatkowego. 
Jakkolwiek prerogatywa w postaci 
wyposażenia doradców podatko-
wych w tajemnicę zawodową przez 
samych doradców podatkowych 
jest traktowana jako świętość za-
wodowa, to podejścia tego często 
nie podziela i nie szanuje zarówno 
ustawodawca, jak i prokuratura, 
a także częściowo sądownictwo.2 
Konieczne jest zatem dostrzeże-
nie roli, jaką tajemnica zawodowa 
doradców podatkowych odgrywa 
w realizacji podstawowych praw 
podatników, takich jak prawo do 
obrony, prawo do rzetelnego i spra-
wiedliwego procesu czy prawo do 
prywatności i ochrony danych oso-
bowych gwarantowanych przez Eu-
ropejską Konwencję Praw Człowie-
ka3 i Kartę Praw Podstawowych4. 
Celem opracowania jest określenie 
dopuszczalnych granic ingerencji 
w prawo do tajemnicy zawodowej 
doradców podatkowych w świetle 
międzynarodowych i unijnych stan-
dardów ochrony praw podatnika. Ze 
względu na ograniczone ramy obję-
tościowe opracowanie zostało po-
dzielone na dwie części – w pierw-
szej odniesiono ingerencję w prawo 
do tajemnicy zawodowej doradców 
podatkowych do standardów ochro-
ny praw podatnika w Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka i orzecz-
nictwa Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka5, natomiast w ko-
lejnym numerze Kwartalnika uka-
żą się rozważania w zakresie Karty 
Praw Podstawowych i orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości.

2. Pojęcie i ochrona 
tajemnicy zawodowej 
doradców podatkowych 

Ustawa z 5 lipca 1996 r. o doradztwie 
podatkowym6 nie zawiera legalnej 
definicji pojęcia tajemnicy zawodo-
wej. Ustawodawca ograniczył się do 
ogólnego wskazania w art. 37 ust. 1 
u.d.p., że obowiązek zachowania 
tajemnicy obejmuje wszelkie fak-
ty i informacje, z którymi doradca 
podatkowy zapoznał się w związku 
z wykonywaniem zawodu. W dok-
trynie przyjmuje się, że tajemnicą 
zawodową doradców podatkowych 
objęte są informacje niezależnie od 
formy i sposobu ich utrwalenia7. 
Będą nią więc zarówno wypowiedzi 
ustne, jak i pisma odręczne, wydru-
ki, nagrania czy zapis elektroniczny. 
Potwierdzeniem obowiązku zacho-
wania tajemnicy zawodowej są tak-
że słowa roty ślubowania, w której 
doradca podatkowy przyrzeka, że po-
znane w związku z wykonywaniem 
zawodu fakty i informacje zachowa 
w tajemnicy wobec osób trzecich (art. 
8 ust. 2 u.d.p.). Naruszenie powyższe-
go obowiązku stanowi podstawę do 
pociągnięcia doradcy podatkowego 
do odpowiedzialności dyscyplinarnej 
z tytułu niewykonania lub nienależy-
tego wykonania obowiązków zawo-
dowych określonych prawem oraz 
z tytułu popełnienia czynu sprzecz-
nego z zasadami etyki zawodowej 
(art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 u.d.p.). 

Ponadto należy podkreślić, że 
art. 37 u.d.p. ma zastosowanie od-
powiednio do osób zatrudnionych 
przez doradcę podatkowego oraz 
przez podmioty uprawnione do za-
wodowego wykonywania czynności 
doradztwa podatkowego, w zakre-

sie wykonywania przez te podmioty 
czynności doradztwa podatkowego. 

W ust. 1a art. 37 u.d.p. dopre-
cyzowano, że obowiązek zachowa-
nia tajemnicy zawodowej nie może 
być ograniczony w czasie. Dotyczy 
to także sytuacji, w której doradca 
został wykreślony z listy doradców 
podatkowych8. Natomiast proceso-
wą gwarancję obowiązku zachowa-
nia tajemnicy zawodowej stanowi 
art. 37 ust. 2 u.d.p., zgodnie z któ-
rym doradca podatkowy nie może 
być przesłuchiwany jako świadek 
co do faktów i informacji, na które 
rozciąga się obowiązek, o którym 
mowa w ust. 1 art. 37 u.d.p., chyba że 
został zwolniony od tego obowiąz-
ku w trybie określonym odrębnymi 
ustawami. Obowiązek zachowa-
nia tajemnicy zawodowej doradcy 
podatkowego obejmuje postępo-
wania: cywilne, administracyjne, 
w tym podatkowe, i karne (art. 261 
§ 2 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego9; art. 83 § 
2  ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego10;  
art. 196 § 2 ustawy – Ordynacja 
podatkowa11; art. 180  § 2 ustawy 
z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowa-
nia karnego12). Na gruncie postępo-
wania cywilnego, administracyjne-
go i podatkowego nie została prze-
widziana możliwość zwolnienia 
doradcy podatkowego z obowiązku 
zachowania tajemnicy zawodowej. 
Na tle tych procedur wyróżnia się 
postępowanie karne, ponieważ 
przepisy Kodeksu postępowania 
karnego wprowadzają możliwości 
zwolnienia doradcy podatkowego 
z obowiązku zachowania tajemni-
cy zawodowej (omówione w dalszej 
części opracowania).
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Odnosząc się do obowiązków 
składających się na tajemnicę zawo-
dową, należy zauważyć, że zazwyczaj 
mówi się tu o obowiązku jej zacho-
wania. Określenie takie nie jest jed-
nak precyzyjne i może wymagać róż-
nego rodzaju zachowań w zależno-
ści od kontekstu. Przede wszystkim 
w większości sytuacji dochowanie ta-
jemnicy wymaga powstrzymania się 
od działania polegającego na ujaw-
nieniu lub wykorzystaniu informacji 
nią objętych13. Do jej dochowania 
w szerokim zakresie niezbędne jest 
jednak również działanie pozytyw-
ne, jak w przypadku zabezpieczenia 
dokumentów, materiałów i nośników 
objętych tajemnicą, a także zobowią-
zania do tego współpracowników. 
Osobną kategorię stanowią sytuacje, 
w których dochodzi do ingerencji 
organów władzy publicznej w sferę 
tajemnicy zawodowej na podstawie 
przepisów prawa14. Jak wspomniano 
na wstępie, dopuszczalność takich 
ingerencji, sama w sobie, wzbudza 
kontrowersje i może naruszać mię-
dzynarodowe i unijne standardy 
ochrony praw podatnika. 

3. Ingerencja w prawo 
do zachowania tajemnicy 
zawodowej doradcy 
podatkowego

Ustawowy obowiązek zachowania 
tajemnicy zawodowej przez dorad-
ców podatkowych nie ma charakteru 
bezwzględnego. W pewnych okolicz-
nościach ustawodawca przewidział 
zwolnienie doradcy podatkowego 
z tajemnicy zawodowej. 

3.1. Zwolnienie z tajemnicy 
zawodowej na podstawie 
przepisów Kodeksu 
postępowania karnego 

Przepisem proceduralnym pozwa-
lającym na uchylenie tajemnicy do-

radcy podatkowego jest art. 180 § 2 
k.p.k., który ma zastosowanie także 
w toku postępowania w sprawach 
o przestępstwa i wykroczenia skar-
bowe (art. 113 § 1 Kodeksu karnego 
skarbowego15). Na podstawie art. 180 
§ 2 k.p.k. sąd może zwolnić doradcę 
podatkowego z obowiązku zachowa-
nia tajemnicy zawodowej w drodze 
postanowienia, w przypadku łącz-
nego spełnienia dwóch przesłanek, 
tj. niezbędności dla dobra wymiaru 
sprawiedliwości oraz braku możli-
wości ustalenia danej okoliczności 
na podstawie innego dowodu. Po-
nadto ze względu na specyfikę po-
stępowania karnego w przepisach 
Kodeksu postępowania karnego 
została wprowadzona gwarancja 
zachowania w tajemnicy dowodów 
rzeczowych będących nośnikiem 
tajemnicy zawodowej. Zgodnie z art. 
225 § 1 k.p.k, jeżeli w toku przeszu-
kania prowadzonego u doradcy po-
datkowego zostaną znalezione przez 
organ prowadzący przeszukanie rze-
czy, w szczególności dokumenty lub 
pisma, zawierające wiadomości obję-
te tajemnicą zawodową, doradca po-
datkowy powinien złożyć stosowne 
oświadczenie, a organ prowadzący 
czynność powinien przekazać nie-
zwłocznie pismo lub inny dokument 
bez jego odczytania prokuratorowi 
lub sądowi w opieczętowanym opa-
kowaniu. Z kolei zgodnie z art. 226 
k.p.k. w kwestii wykorzystania do-
kumentów zawierających tajemnicę 
zawodową jako dowodów w postępo-
waniu karnym stosuje się odpowied-
nio zakazy i ograniczenia określone 
w art. 178–181 k.p.k. Jeżeli doradca 
podatkowy, u którego dokonano za-
trzymania rzeczy, złoży oświadcze-
nie, że zabezpieczone dokumenty 
dotyczą tajemnicy zawodowej, or-
gan przeprowadzający przeszukanie 
może zaznajomić się z wyglądem 
dokumentu (ale nie z jego treścią), 
po czym, bez odczytywania, w opie-
czętowanym opakowaniu, obowiąza-
ny jest przekazać je prokuratorowi. 

Prokurator po zabezpieczeniu u do-
radcy podatkowego dokumentacji 
zawierającej informacje objęte ta-
jemnicą zawodową powinien poddać 
zabezpieczoną dokumentację anali-
zie w celu ustalenia, czy jej wykorzy-
stanie jako dowodu w postępowaniu 
karnym jest niezbędne dla dobra 
wymiaru sprawiedliwości, a okolicz-
ność nie może być ustalona na pod-
stawie innego dowodu, a następnie 
jeżeli wynik tej analizy będzie na to 
pozwalać, zwrócić się do właściwe-
go sądu o wydanie postanowienia 
o dopuszczeniu zabezpieczonych 
materiałów do wykorzystania w po-
stępowaniu karnym16.  O wykorzy-
staniu pism i innych dokumentów 
zabezpieczonych w toku postępowa-
nia zdecyduje sąd, przy spełnieniu 
obu przesłanek materialnych z art. 
180 § 2 k.pk., a więc niezbędności 
dla dobra wymiaru sprawiedliwości 
i niemożności ustalenia okoliczności 
na podstawie innego dowodu17. 

3.2. Zwolnienie z tajemnicy 
zawodowej informacji 
udostępnianych na 
podstawie przepisów 
o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu

Zgodnie z art. 37 ust. 4 u.d.p. obowią-
zek zachowania tajemnicy zawodo-
wej nie dotyczy informacji udostęp-
nianych na podstawie przepisów 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu18 – 
w zakresie określonym tymi przepi-
sami. W rezultacie ujawnienie takich 
informacji przez doradcę podatko-
wego nie powinno stanowić naru-
szenia obowiązku zachowania ta-
jemnicy zawodowej. Do obowiązków 
doradców podatkowych, wynikają-
cych z ustawy o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu, należą m.in. obowiązki 
związane z rejestrowaniem niektó-
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rych typów transakcji, jak też sto-
sowanie wobec klientów środków 
bezpieczeństwa finansowego oraz 
środków identyfikacyjnych19. Do-
radca podatkowy posiadający wiedzę 
o faktach, które dotyczą transakcji 
mających za przedmiot wartości ma-
jątkowe mogące pochodzić z niele-
galnych i nieujawnionych źródeł, ma 
obowiązek niezwłocznego poinfor-
mowania Generalnego Inspektora 
Informacji Finansowej o możliwo-
ści przeprowadzenia transakcji, co 
do której zachodzi podejrzenie, iż 
jej celem jest tzw. pranie brudnych 
pieniędzy20. Doradca podatkowy, 
zgodnie z obowiązującym prawem, 
musi wyjawić wszelkie informacje 
dotyczące danych personalnych 
zaangażowanych osób, nazw pod-
miotów gospodarczych, numerów 
rachunków, kwot, których dotyczą 
transakcje. Natomiast niewypełnie-
nie tego obowiązku stanowi prze-
stępstwo zagrożone karą do trzech 
lat pozbawienia wolności21. 

3.3. Tajemnica zawodowa 
a ujawnianie schematów 
podatkowych  

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. art. 
37 u.d.p. uległ zmianie polegającej na 
dodaniu jeszcze jednego przypadku, 
w którym doradca podatkowy nie 
jest zobowiązany do zachowania 
tajemnicy zawodowej. Wejście w ży-
cie przepisów o schematach podat-
kowych zbiegło się w czasie także 
z nowelizacją ustawy o doradztwie 
podatkowym (a także innych ustaw 
korporacyjnych przewidujących 
obowiązek zachowania tajemnicy 
zawodowej). W art. 37 ust. 4 u.d.p. 
dodany został pkt 2 wskazujący, że 
obowiązek zachowania tajemnicy za-
wodowej nie dotyczy informacji prze-
kazywanych na podstawie przepisów 
rozdziału 11a działu III Ordynacji 
podatkowej – w zakresie określonym 
tymi przepisami. Jednocześnie, zgod-

nie z art. 86b § 7 pkt 1 O.p., nie sta-
nowi naruszenia obowiązku zacho-
wania prawnie chronionej tajemnicy 
zawodowej przekazanie informacji 
o schemacie podatkowym w sytuacji, 
w której przekazujący tę informację 
został zwolniony z obowiązku jej 
zachowania. Doradca podatkowy 
jest zobowiązany do gromadze-
nia oraz przekazywania informacji 
o klientach i zawieranych przez 
nich transakcjach, co do których za-
chodzi zwiększone ryzyko narusze-
nia przepisów podatkowych, w tym 
transakcjach mogących prowadzić 
do agresywnej optymalizacji podat-
kowej. Przepisy o tzw. schematach 
podatkowych dają klientowi prawo 
do zwolnienia doradcy podatkowego 
z obowiązku zachowania tajemnicy 
zawodowej, nie wprowadzając jed-
nocześnie szczegółowej procedury 
tego zwolnienia.22 Ustawodawca 
uznał, że wystarczające jest złożenie 
oświadczenia przez klienta, którego 
forma została określona dopiero 
w objaśnieniach podatkowych Mini-
sterstwa Finansów, w których wska-
zano, że  za skuteczne zwolnienie 
z tajemnicy zawodowej uznać należy 
pisemne oświadczenie korzystające-
go lub osoby umocowanej do jego 
reprezentowania, że zwalnia on pro-
motora z tajemnicy zawodowej w od-
niesieniu do danego schematu23. Jak 
widać, ustawodawca przyznał podat-
nikom prawo do zwolnienia doradcy 
podatkowego z obowiązku zachowa-
nia tajemnicy zawodowej w zakresie 
o wiele szerszym niż przysługuje to 
sądowi powszechnemu rozpatrujące-
mu wniosek prokuratora na mocy art. 
180 § 2 k.p.k.24 Należy także dodać, że 
w samej dyrektywie MDR w art. 8ab 
ust. 5 wskazano, że państwo człon-
kowskie może przyjąć niezbędne 
środki w celu umożliwienia pośred-
nikom25 zwolnienia się z obowiązku 
przekazywania informacji podlega-
jących zgłoszeniu uzgodnień trans-
granicznych, jeżeli takie zgłoszenie 
wiązałoby się z naruszeniem tajem-

nicy zawodowej na mocy prawa 
krajowego tego państwa członkow-
skiego. Zgodnie z dyrektywą MDR 
pośrednicy mogą być uprawnieni do 
zwolnienia z tego obowiązku w za-
kresie, w jakim działają w granicach 
odpowiednich przepisów krajowych 
dotyczących ich zawodów. W litera-
turze krajowej i zagranicznej podkre-
śla się, że wymóg złożenia zawiado-
mienia stanowi nieproporcjonalne 
ograniczenie tajemnicy zawodowej 
doradcy podatkowego (adwokata, 
radcy prawnego), za czym nie stoją  
wystarczająco silne podstawy aksjo-
logiczne. Mając na uwadze powyższe, 
można niewątpliwie stwierdzić, że 
jeśli konstrukcja instytucji rapor-
towania schematów podatkowych 
wynikająca z dyrektywy MDR budzi 
wątpliwości co do zgodności z zasadą 
proporcjonalności, to polskie rozwią-
zania w tym zakresie rażąco tę zasadę 
naruszają. Stąd szczególnie interesu-
jące będzie rozstrzygnięcie Trybuna-
łu Konstytucyjnego skargi złożonej 
przez KRDP o zbadanie zgodności 
tych przepisów z Konstytucją RP.

4. Prawo podatnika do 
poufności komunikowania 
się z doradcą podatkowym 
w świetle Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka 

W doktrynie słusznie podkreśla się, 
że tajemnica zawodowa nie została 
ukształtowana w interesie osób wy-
konujących zawody zaufania publicz-
nego, lecz w celu ochrony praw osób 
korzystających z pomocy przedstawi-
cieli wolnych zawodów26. Tajemnica 
zawodowa doradców podatkowych 
to instytucja chroniąca w pierwszej 
kolejności prawo do prywatności 
oraz swobodę komunikowania się 
podatnika w sferze związanej z moż-
liwością korzystania z profesjonalnej 
pomocy prawnej27. Prawo do prywat-
ności zostało uregulowane między 
innymi w art. 8 EKPCz. Powołany 
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przepis ma następujące brzmienie: 
1. Każdy ma prawo do poszanowania 
swojego życia prywatnego i rodzin-
nego, swojego mieszkania i swojej 
korespondencji. 2. Niedopuszczalna 
jest ingerencja władzy publicznej 
w korzystanie z tego prawa, z wyjąt-
kiem przypadków przewidzianych 
przez ustawę i koniecznych w demo-
kratycznym społeczeństwie z uwagi 
na bezpieczeństwo państwowe, bez-
pieczeństwo publiczne lub dobrobyt 
gospodarczy kraju, ochronę porząd-
ku i zapobieganie przestępstwom, 
ochronę zdrowia i moralności lub 
ochronę praw i wolności innych osób. 

Test zgodności ograniczeń pra-
wa do prywatności wyrażony został 
w ust. 2 art. 8 EKPCz. Stanowi on, że 
ingerencja w prawo do prywatności 
dopuszczalna jest po kumulatyw-
nym spełnieniu trzech warunków, ja-
kimi są: zgodność z ustawą, gdy jest 
dokonana w celu ochrony enumera-
tywnie wskazanych wartości, jakimi 
są bezpieczeństwo państwowe, bez-
pieczeństwo publiczne lub dobrobyt 
gospodarczy kraju, ochrona porząd-
ku i zapobieganie przestępstwom, 
ochrona zdrowia i moralności lub 
ochrona praw i wolności osób; gdy 
jest konieczna w demokratycznym 
społeczeństwie z uwagi na dobro, 
które ma być chronione; ogranicze-
nie musi być również „przewidziane 
przez prawo” i „zgodne z prawem”28.

Prawodawca dopuszczając in-
gerencję organów władzy publicz-
nej w sferę tajemnicy zawodowej 
na podstawie przepisów prawa, 
ograniczony jest także treścią art. 6 
EKPCz. Zgodnie z art. 6 ust. 1 EKPCz 
zdanie pierwsze każdy ma prawo 
do sprawiedliwego i publicznego 
rozpatrzenia jego sprawy w roz-
sądnym terminie przez niezawisły 
i bezstronny sąd ustanowiony usta-
wą przy rozstrzyganiu o jego pra-
wach i obowiązkach o charakterze 
cywilnym albo o zasadności każdego 
oskarżenia w wytoczonej przeciwko 
niemu sprawie karnej. Z powołanej 

regulacji wynika wiele uprawnień 
procesowych podatnika, w tym m.in. 
prawo do zachowania milczenia 
(brak obowiązku samooskarżenia), 
równość broni w postępowaniu oraz 
prawo do publicznego wysłuchania. 
W okolicznościach, kiedy podatnicy 
nie mają pewności, że ich relacja 
z doradcą podatkowym pozostanie 
poufna, to pośrednio zostaje właśnie 
naruszone prawo podatników do 
rzetelnego procesu.

Należy także dodać, że w sys-
temie prawnym państw członkow-
skich Rady Europy odpowiedzial-
ność za ochronę przewidzianych 
w EKPCz praw ponoszą władze kra-
jowe, zwłaszcza władza sądownicza, 
wyjątkowo zaś sprawę rozstrzyga 
ostatecznie Europejski Trybunał 
Praw Człowieka29. Normy prawne 
wyrażone w EKPCz  mają charakter 
self-executing, czyli nadają bezpo-
średnie uprawnienia jednostkom, 
jak również mogą być bezpośrednio 
stosowane przez organy państwa30. 
Organy krajowe zobowiązane są 
zatem do przestrzegania Konwen-
cji oraz stosowania jej wprost, jako 
część krajowego porządku prawnego. 
Wynika to z unormowań zawartych 
w art. 91 ust. 1 i 2 w zw. z art. 241 Kon-
stytucji RP. Stąd w hierarchii źródeł 
prawa powszechnie obowiązującego 
Konwencja ma pierwszeństwo przed 
ustawą. Ponadto należy podkreślić, 
że Polska ratyfikując Konwencję 
zobowiązała się do przestrzegania 
wyroków ETPCz we wszystkich spra-
wach, w których jest stroną (art. 46 
EKPCz). 

Istotne jest także to, że prze-
pisy EKPCz stanowią minimalny 
standard ochrony, która musi być 
zapewniona przez poszczególne 
państwa – strony Konwencji. Każde 
z państw – sygnatariuszy Konwen-
cji może zatem zapewnić szerszy 
zakres ochrony niż wyznaczony 
wspomnianym aktem prawnym, nie 
może jednak zejść poniżej wymaga-
nego minimum.

5. Orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w zakresie 
ingerencji władzy 
publicznej w prawo do 
tajemnicy zawodowej

Europejski Trybunał Praw Człowie-
ka z całą stanowczością podkreśla 
w swoim orzecznictwie, że efektywne 
i praktyczne realizowanie standar-
dów ochrony praw człowieka jest 
możliwe jedynie przy poszanowa-
niu tajemnicy zawodowej profesjo-
nalnych pełnomocników. Trybunał 
umiejscawia prawo do zachowania 
w tajemnicy informacji przekazy-
wanych pomiędzy klientem a profe-
sjonalnym pełnomocnikiem w sfe-
rze gwarancji wynikających przede 
wszystkim z art. 8 EKPCz.31

Wyrok w sprawie Niemietz32 to 
jeden z pierwszych wyroków ETPCz, 
do którego należy się tu odnieść. 
Gottfried Niemietz był praktykują-
cym adwokatem. Na podstawie wy-
danego przez Sąd Rejonowy w Mo-
nachium nakazu jego kancelaria 
została przeszukana przez przedsta-
wicieli prokuratury i policję. Podczas 
przeszukania zostały przejrzane akta 
zawierające dane dotyczące klientów 
kancelarii, przy czym żadnego z do-
kumentów nie zabezpieczono. Rząd 
niemiecki twierdził, że art. 8 EKPCz 
nie gwarantuje ochrony przed prze-
szukaniem kancelarii pełnomoc-
nika. Trybunał był jednak odmien-
nego zdania. Szczególną kwestią 
braną pod uwagę przez ETPCz była 
konieczność i proporcjonalność za-
stosowanej ingerencji w prawo do 
prywatności. Trybunał wskazał, że 
w tym aspekcie chodzi o wyważenie 
z jednej strony interesu państwa 
w ochronie istotnych dóbr, na które 
się powołuje (bezpieczeństwo pań-
stwa, porządek publiczny lub inne 
dobro), a z drugiej strony – prawa 
jednostki do poszanowania jej sfery 
prywatności33. Trybunał uznał, że 
z uwagi na charakter dokumentów, 
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Doradca podatkowy stoi współcześnie 
przed niełatwym zadaniem dochowania 

tajemnicy zawodowej w sytuacji wzrastającego 
zainteresowania organów publicznych 
wiadomościami objętymi tajemnicą zawodową. 

z jakimi zapoznano się w trakcie re-
wizji, przeszukanie wkroczyło w sfe-
rę tajemnicy zawodowej w stopniu, 
który wydaje się nieproporcjonalny 
przy uwzględnieniu okoliczności tej 
sprawy. Ponadto Trybunał uznał, że 
nakaz, na mocy którego dokonano 
przeszukania, został sformułowany 
zbyt ogólnikowo.

Szczególną rolę w kontekście 
tajemnicy zawodowej doradców 
podatkowych odgrywa orzecze-
nie w sprawie Versini-Campinchi 
i Crasnianski przeciwko Francji34 
dotyczące założenia podsłuchu 
w kancelarii adwokackiej i uży-
cia w postępowaniu dyscyplinar-
nym treści rozmów telefonicznych 
z klientami35. Trybunał w wyroku 
zwrócił uwagę, że profesjonalny 
pełnomocnik nie może wypełniać 
swojej fundamentalnej misji, jeśli 
nie jest w stanie zagwarantować 
bronionym przez niego osobom, że 
ich rozmowy pozostaną poufne.36 
W grę wchodzi bowiem zaufanie 
niezbędne do poszanowania prawa 
do rzetelnego procesu sądowego, 
wyrażonego w art. 6 EKPCz, obej-
mującego również prawo oskarżo-
nego do wolności od samooskarże-
nia. Wobec tego zwiększona została 
ochrona poufności porozumiewania 
się profesjonalnych pełnomocników 
z ich klientami na podstawie art. 8 
EKPCz. Jednak tajemnica zawodowa 

zdaniem Trybunału nie będzie wy-
jątkowo przeszkodą w sporządzeniu 
transkryptu legalnie podsłuchanej 
rozmowy między obrońcą i jego 
klientem, zarejestrowanej w wyni-
ku kontroli linii telefonicznej tego 
drugiego, jeśli jej treść rodziła do-
mniemanie, że profesjonalny pełno-
mocnik uczestniczył w przestępstwie, 

wyłącznie jednak w stopniu, w jakim 
transkrypt taki nie wpływał nega-
tywnie na prawo klienta do obrony. 
W związku z tym jakakolwiek inge-
rencja organów państwa w prawa 
określone w art. 8 EKPCz musi się 
wiązać z określonymi gwarancjami 
procesowymi zabezpieczającymi 
klienta, jak również pełnomocnika, 
przed arbitralnymi próbami naru-
szania tajemnicy zawodowej37.

W sprawie Laurenta38 ETPCz 
wypowiedział się w kwestii prawa do 
poszanowania tajemnicy korespon-
dencji z klientem. Sprawa dotyczyła 
przechwycenia przez funkcjonariu-
sza policji dokumentów przekaza-
nych przez skarżącego prawnika 
swoim klientom, którzy znajdowali 
się pod eskortą policji w holu bu-
dynku sądu. Skarżący zarzucił, że 
przechwycenie przez funkcjonariu-
sza policji dokumentów, które prze-
kazał swoim klientom, stanowiło 
naruszenie jego prawa do posza-
nowania korespondencji. Trybunał 
uznał, że doszło do naruszenia art. 

8 Konwencji, stwierdzając, że prze-
chwytywanie i otwieranie korespon-
dencji skarżącego z jego klientami 
nie odpowiadało pilnej potrzebie 
społecznej, a zatem nie było ko-
nieczne w społeczeństwie demokra-
tycznym w rozumieniu art. 8 EKPCz. 
Trybunał wskazał, że złożona kartka 
papieru, na której prawnik napisał 

wiadomość przed przekazaniem jej 
swoim klientom, była koresponden-
cją chronioną w rozumieniu art. 8 
EKPCz, co oznacza, iż ograny władzy 
mogą zapoznać się z treścią pisma 
przekazywanego pomiędzy adwo-
katem i klientem jedynie wówczas, 
gdy mają uzasadnione podstawy, aby 
podejrzewać, iż zawiera ono nielegal-
ne treści niemożliwe do wykrycia 
w inny sposób.39 Trybunał podkre-
ślił również, że treść dokumentów 
przechwyconych przez funkcjona-
riusza policji jest nieistotna, biorąc 
pod uwagę, że niezależnie od celu 
korespondencja między prawnika-
mi a ich klientami dotyczy spraw 
o charakterze prywatnym i poufnym. 

Istotny dla ustalenia granic po-
zyskiwania przez organy podatkowe 
informacji o podatnikach był rów-
nież wyrok ETPCz w sprawie Brito 
Ferrinho Bexiga Villa-Nova40. Trybu-
nał stwierdził, że pozyskanie przez 
organy podatkowe wyciągu z prywat-
nego konta bankowego adwokatki 
bez zachowania gwarancji procedu-
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ralnych, obowiązujących w przypad-
ku zniesienia tajemnicy adwokackiej, 
naruszyło prawo do poszanowania 
życia prywatnego. Zgodnie z prawem 
portugalskim w każdym przypadku 
zniesienia tajemnicy adwokackiej 
sąd powinien przeprowadzić konsul-
tacje z radą adwokacką. Tymczasem 
w omawianej sprawie sąd nie dopeł-
nił tego obowiązku, pomimo że na to 
konto  – zgodnie z oświadczeniem 
skarżącej – wpływało wynagrodzenie 
od jej klientów41. Mając na wzglę-
dzie brak gwarancji proceduralnych 
i skutecznej kontroli sądowej zaskar-
żanego środka, Trybunał stwierdził, 
że władze portugalskie nie zapewniły 
w niniejszej sprawie właściwej rów-
nowagi pomiędzy interesem publicz-
nym (w prawidłowym dochodzeniu 
należności podatkowych) a wymo-
gami ochrony prawa skarżącej do 
poszanowania jej życia prywatnego 
(w szczególności zachowania tajem-
nicy zawodowej). W związku z tym 
Trybunał uznał, że doszło do naru-
szenia art. 8 EKPCz. 

ETPCz wypowiadał się także 
w kontekście ograniczania tajemnicy 
zawodowej na podstawie przepisów 
zapobiegających praniu brudnych 
pieniędzy. W sprawie Michaud42 
mimo, że Trybunał orzekł, iż nie do-
szło do naruszenia art. 8 EKPCz, to 
jednak zaznaczył, że artykuł ten chro-
ni poufność wszelkiej koresponden-
cji między osobami, ale zapewnia też 
wzmocnioną ochronę komunikacji 
między adwokatami a ich klienta-
mi.43 Trybunał podkreślił, że obowią-
zek informowania o podejrzanych 
operacjach finansowych klientów 
co prawda wchodził w zakres stoso-
wania tego artykułu, lecz ingerencja 
realizowała cel w postaci zapobiega-
nia przestępstwu prania pieniędzy. 
Trybunał uznał, że kluczową kwestią 
w analizowanej sprawie było porów-
nanie interesu w postaci zapobie-
gania przestępstwom oraz interesu 
w postaci ochrony tajemnicy zawo-
dowej. Trybunał doszedł do wnio-

sku, że ingerencja była uzasadniona, 
a ograniczenie tajemnicy zawodowej 
miało charakter proporcjonalny. Dla 
rozstrzygnięcia kluczowe znaczenie 
miały dwa argumenty. Po pierwsze, 
jak podkreślił Trybunał, obowiązek 
przekazania informacji powstaje 
jedynie w przypadku określonych 
czynności pozasądowych, to jest za-
wierania transakcji finansowych lub 
dotyczących nieruchomości, wów-
czas, gdy adwokat występuje w cha-
rakterze powiernika bądź uczestni-
czy w zawieraniu konkretnie określo-
nych umów.44 Po drugie, informacje 
są przekazywane prezesowi rady 
adwokackiej lub sądowi, co stwarza 
mechanizm pośredni, zapewniający 
dodatkową ochronę klientowi.45 

Do ETPCz nie wpłynęła jeszcze 
skarga na przepisy o MDR, jednak 
mając na uwadze powyższe orze-
czenia, istnieje potencjalna moż-
liwość stwierdzenia przez ETPCz 
naruszenia art. 8 EKPCz w zakresie, 
w jakim przepisy o MDR przewidu-
ją możliwość zwolnienia promotora 
(doradcy podatkowego) z obowiązku 
zachowania tajemnicy zawodowej. 
Trybunał wielokrotnie podkreślał 
bowiem, że ustawodawca, konstru-
ując przepis, który ingeruje głębo-
ko w sferę prywatności jednostki, 
musi uwzględnić proporcjonalność 
zastosowanego środka. Doradcy 
podatkowi nie mogą być zwalniani 
z obowiązku zachowania tajemnicy 
tylko dlatego, że stanowią dla or-
ganów podatkowych łatwe źródło 
pozyskiwania informacji. Państwo 
dysponuje bowiem służbami, które 
mają się zajmować wykrywaniem 
oszustw podatkowych i pociąganiem 
do odpowiedzialności ich sprawców. 

6. Podsumowanie

Poufność jest fundamentalnym pra-
wem i obowiązkiem doradcy podat-
kowego jako powiernika interesów 
podatkowych jego klienta. Niestety 

doradca podatkowy stoi współcze-
śnie przed niełatwym zadaniem 
dochowania tajemnicy zawodowej 
w sytuacji wzrastającego zaintere-
sowania organów publicznych wia-
domościami objętymi tajemnicą za-
wodową i tendencji ustawodawcy do 
ciągłego jej ograniczania. W związku 
z tym szczególnego znaczenia na-
bierają międzynarodowe standardy 
ochrony prawa do prywatności. Po-
stanowienia Konwencji nie pozostają 
bez znaczenia dla ochrony tajemnicy 
zawodowej doradców podatkowych, 
a spektrum orzeczeń wydanych 
przez ETPCz w zakresie ingerencji 
w tajemnicę zawodową wydaje się 
na tyle szerokie, aby zwrócić do-
radcom podatkowym i podatnikom 
uwagę na możliwość skorzystania 
także z tej drogi ochrony prawnej, 
w szczególności, gdy zawiodą krajo-
we mechanizmy ochrony prawa do 
poufności komunikowania się.

Z powyższego, z konieczności 
jedynie sygnalizacyjnego przeglądu 
orzecznictwa wynika, że Trybunał 
w Strasburgu traktuje tajemnicę 
zawodową jako element systemu 
ochrony praw człowieka. Trybunał 
dopuszcza  możliwość ogranicza-
nia tajemnicy zawodowej jedynie 
w sytuacji, gdy ingerencja spełnia 
kryteria przewidziane w art. 8 ust. 2 
EKPCz. Zwolnienie z obowiązku za-
chowania tajemnicy wymaga zatem 
wykazania, że był to stan wyższej 
konieczności, w którym wartość, 
jaką jest realizacja interesu publicz-
nego z uwagi na konkretne okolicz-
ności, uznana została za istotniejszą 
niż stanowiąca kluczowy element 
wymiaru sprawiedliwości ochrona 
tajemnicy zawodowej. 

dr agnIeszka  
Franczak,  
unIwersytet 
ekonoMIczny 
w krakowIe,  
nr orcId 0000- 
-0001-9393-634X.
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Prawo podatkowe jest skomplikowane.  
Przepisy ordynacji podatkowej zawierają pewne narzędzia 

mające służyć wyjaśnianiu norm prawa podatkowego. 
Jednym z nich są objaśnienia podatkowe. 
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Niniejsza publikacja za-
wiera garść refleksji na 
temat funkcjonowania 
w praktyce objaśnień 

podatkowych. Artykuł ten nie ma 
charakteru pogłębionej analizy 
naukowej. Stanowi raczej wyraz 
spostrzeżeń, niekiedy opartych bar-
dziej na intuicji (a nie na badaniach) 
autora jako doradcy podatkowego. 

Instytucja objaśnień 
podatkowych  

Objaśnienia podatkowe są stosun-
kowo nową instytucją prawa podat-
kowego. Przepisy pozwalające na ich 
wydawanie weszły w życie z dniem 1 
stycznia 2017 r. Stało się to na mocy 
przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 
2016 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu poprawy otoczenia prawne-
go przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2255). 

Wydają się one stanowić swego 
rodzaju konstrukcję hybrydową, nie 
będącą ani instrumentem stosowania 
prawa, ani jego stanowienia1. Zgod-
nie bowiem z przepisem art. 14a §1 
pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa 
minister właściwy do spraw finansów 
publicznych dąży do zapewnienia 
jednolitego stosowania przepisów 
prawa podatkowego przez organy 
podatkowe, w szczególności wydając 
z urzędu ogólne wyjaśnienia przepi-
sów prawa podatkowego dotyczące 
stosowania tych przepisów (objaśnie-
nia podatkowe), przy uwzględnieniu 
orzecznictwa sądów, Trybunału Kon-
stytucyjnego lub Trybunału Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej.

Można w tym miejscu zauwa-
żyć, że regulacje dotyczące objaśnień 

podatkowych są w jakiejś mierze 
wspólne z regulacjami dotyczącymi 
ogólnych interpretacji prawa podat-
kowego. Taki sam jest organ upraw-
niony do ich wydawania (minister 
właściwy do spraw finansów pu-
blicznych), tożsamy jest deklarowa-
ny cel ich wydawania (zapewnienie 
jednolitego stosowania przepisów 
prawa podatkowego przez organy 
podatkowe), takie same są elementy, 
które powinny być uwzględniane 
przy ich wydawaniu (orzecznictwo 
sądów i trybunałów).

Pewne podobieństwo objaśnień 
podatkowych do interpretacji ogól-
nych prawa podatkowego widać rów-
nież w kontekście skutków objaśnień 
podatkowych dla podatnika. Miano-
wicie według przepisów art. 14n §4 
pkt 1 o.p. w przypadku zastosowania 
się przez podatnika w danym okre-
sie rozliczeniowym do objaśnień po-
datkowych stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 14k–14m.

Zastosowanie się zatem przez 
podatnika do objaśnień podatko-
wych w danym okresie rozliczenio-
wym nie może szkodzić podatniko-
wi, w tym wyłącza odpowiedzialność 
karną skarbową oraz naliczanie od-
setek za zwłokę (art. 14k o.p.).

Jeśli jednak skutki podatkowe 
związane ze zdarzeniem, któremu 
odpowiada stan faktyczny będący 
przedmiotem objaśnień podatko-
wych, miały miejsce przed wyda-
niem tych objaśnień, zastosowanie 
się do tych wyjaśnień nie zwalnia 
z obowiązku zapłaty podatku (art. 
14l o.p.).

Zastosowanie się do objaśnień, 
które następnie zostały zmienione 
lub które nie zostały uwzględnione 
w rozstrzygnięciu sprawy podatko-

wej, powoduje zwolnienie z obo-
wiązku zapłaty podatku w zakresie 
wynikającym ze zdarzenia będącego 
przedmiotem objaśnień, jeżeli:

1.
zobowiązanie nie zostało prawidło-
wo wykonane w wyniku zastosowa-
nia się do objaśnień, które uległy 
zmianie, lub objaśnień nieuwzględ-
nionych w rozstrzygnięciu sprawy 
podatkowej oraz

2.
skutki podatkowe związane ze zda-
rzeniem, któremu odpowiada stan 
faktyczny będący przedmiotem ob-
jaśnień, miały miejsce po opubliko-
waniu objaśnień (art. 14m o.p.).

Deklarowane powody 
wprowadzenia objaśnień 
podatkowych 

W kontekście tytułowego zagad-
nienia niniejszego artykułu wypa-
da zastanowić się nad powodami 
wprowadzenia instytucji objaśnień 
podatkowych.

W pewnym sensie jeden z tych 
powodów wynika wprost z brzmie-
nia samego przepisu, który stanowi 
o wydawaniu objaśnień podatko-
wych. Przepis ten deklaruje bowiem, 
że objaśnienia podatkowe są wyda-
wane w celu dążenia do zapewnienia 
jednolitego stosowania przepisów 
prawa podatkowego przez organy 
podatkowe. W literaturze przed-
miotu wskazuje się zatem, że według 
założeń ustawodawcy dokonywanie 
interpretacji ogólnej i wydawanie obja-
śnień podatkowych powinno kształtować 
prawidłową wykładnię prawa podatko-
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Przepisy dotyczące objaśnień 
podatkowych obowiązują 

stosunkowo krótki czas. Mimo 
to podatnicy zdążyli się już 

doczekać dużej liczby objaśnień 
podatkowych. 

wego i ujednolicać w tym zakresie prak-
tykę stosowania prawa przez organy 
podatkowe2.

Wskazuje się także na pewne 
względy ekonomiki działania ad-
ministracji podatkowej. Uważa się 
bowiem, że publikacja objaśnień po-
datkowych w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej wraz z datą ich zamieszczenia 
oraz zapewnienie identycznej ochrony 
prawnej w przypadku zastosowania 
się do tych objaśnień ma spowodować 
wymierny efekt w postaci zmniejszenia 
ilości wniosków o wydanie interpretacji 
w sprawach mniej istotnych zagadnień 
problemowych. Oczekiwanym efektem 
jest także osiągnięcie większej spraw-
ności pracy organów podatkowych 
przez zmniejszenie liczby wydawanych 
interpretacji indywidualnych3. Można 
zatem dostrzec wolę, czy też chęć 
urzędowej wykładni przepisów 
(zwłaszcza przepisów nowowpro-
wadzanych) w drodze narzędzia 
generalnego w postaci objaśnień 
podatkowych, aby w ten sposób 
ograniczyć liczbę wniosków o wy-
danie interpretacji indywidualnych. 
Wydaje się przy tym, że wprowadze-
nie objaśnień podatkowych – które 
mają mieć (jak się wydaje) charakter 
bardziej syntetyzujący – miało też 
na celu uniknięcie pewnego zdepre-
cjonowania instytucji interpretacji 
ogólnej prawa podatkowego, która 

ma pozostawać narzędziem służą-
cym pogłębionej, analitycznej wy-
kładni poszczególnych przepisów. 
W tych zakresach, w których nie ma 
potrzeby wydawania interpretacji 
ogólnych, lecz jednocześnie widocz-
na jest potrzeba interpretacji prze-
pisów, miałyby być wydane właśnie 
objaśnienia podatkowe.

Wskazać przy tym należy, że 
choć z przepisów wynikałoby, że 
objaśnienia podatkowe miałyby 
służyć organom podatkowym (dla 
jednolitego stosowania przepisów), 
to jednak ich rola może być nieba-
gatelna dla podatników, płatników 
czy też inkasentów4. Jak wynika 
z uzasadnienia projektu ustawy 
nowelizującej, wprowadzenie insty-
tucji objaśnień podatkowych w ra-
mach dążenia do poprawy otoczenia 
prawnego przedsiębiorców jest po-
dyktowane stworzeniem alternatywy 
dla występowania przez podatników 
z wnioskiem o wydanie interpretacji 
indywidualnej przez szybszą możli-
wość uzyskania ochrony prawnej 
w związku z zastosowaniem się do 
treści objaśnień podatkowych5. Ko-
rzystanie bowiem przez podatników 
z objaśnień podatkowych ma zapew-
nić rozwiązania dotyczące ochrony 
prawnej takiej, jak w przypadku za-
stosowania się do interpretacji ogól-
nej czy indywidualnej6.

Niewątpliwie wprowadzenie 
objaśnień podatkowych ma również 
związek – jak i pozostałe tego ro-
dzaju narzędzia – z zasadą zaufania. 
Wskazują na to sami przedstawiciele 
Ministra Finansów (czyli podmiotu 
wydającego objaśnienia). Przykła-
dowo, prezentując objaśnienia po-
datkowe dotyczące szczególnych 
przepisów tzw. covidowych tarcz 
antykryzysowych, wskazywano, że 
przy ich sporządzaniu kierowano 
się zasadą ochrony zaufania podat-
nika: interpretacji wątpliwości na 
jego korzyść oraz zapewnienia mu 
maksymalnego komfortu i bezpie-
czeństwa stosowania prawa; dlatego 
zostały one wydane właśnie w formie 
objaśnień podatkowych7.

Objaśnienia podatkowe – 
zakres, forma, treść 

Przepisy ordynacji podatkowej nie 
określają bliżej formy, czy też postaci 
objaśnień podatkowych. Nie zawie-
rają one żadnych wytycznych co do 
elementów, jakie powinny się w obja-
śnieniach podatkowych znaleźć. 

Słownik języka polskiego defi-
niuje słowo „objaśnienie” jako „uwa-
gę ułatwiającą zrozumienie czegoś”8. 
Można więc założyć, że objaśnienia 
podatkowe to uwagi ułatwiające zro-
zumienie przepisów podatkowych. 
Zauważyć także trzeba, że słowo to 
pochodzi od czasownika objaśnić 
(czy też objaśniać), które z kolei 
znaczy tyle, co: 1. «uczynić coś zro-
zumiałym dla kogoś» lub 2. «udzielić 
niezbędnych informacji na jakiś te-
mat»9. Można więc uzupełnić rozu-
mienie sformułowania „objaśnienia 
podatkowe” również jako „niezbęd-
ne informacje na temat przepisów 
podatkowych”. 

W literaturze przedmiotu wska-
zuje się przy tym, że tym, co odróżnia 
interpretacje ogólne i objaśnienia podat-
kowe, jest ich zawartość. O ile interpreta-
cje ogólne dotyczą urzędowej wykładni 
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przepisów, to istotą objaśnień podat-
kowych jest powiązanie treści przepisu 
z jego praktycznym zastosowaniem w od-
niesieniu do przykładowych sytuacji10.

Wydane objaśnienia 
podatkowe

Przepisy dotyczące objaśnień po-
datkowych obowiązują stosunkowo 
krótki czas. Mimo to podatnicy zdą-
żyli się już doczekać dużej liczby ob-
jaśnień podatkowych. Wskazać tutaj 
można na:
 — objaśnienia podatkowe z 26 stycz-
nia 2021 r. dotyczące opodatkowa-
nia VAT kontraktów drogowych;

 — objaśnienia podatkowe z 17 grud-
nia 2020 r. w sprawie dokumento-
wania WDT dla celów VAT;

 — objaśnienia podatkowe z 16 paź-
dziernika 2020 r. dot. uznania 
paragonów fiskalnych za faktury 
uproszczone;

 — objaśnienia podatkowe z 21 lipca 
2020 r. ws. nowych preferencji sto-
sowanych w związku z ponosze-
niem negatywnych konsekwen-
cji ekonomicznych z powodu 
COVID-19;
 — objaśnienia podatkowe z 14 kwiet-
nia 2020 r. dot. nowej preferencji 
w podatku dochodowym od osób 
fizycznych dla młodych osób;

 — objaśnienia podatkowe z 9 kwiet-
nia 2020 r. dot. wykorzystywania 
samochodu osobowego w prowa-
dzonej działalności – zmiany w po-
datkach dochodowych od 2019 r.;

 — objaśnienia podatkowe z 6 marca 
2020 r. dotyczące sposobu ustala-
nia dochodu zwolnionego z opo-
datkowania podatkiem dochodo-
wym, osiągniętego z działalności 
gospodarczej określonej w decyzji 
o wsparciu, o której mowa w usta-
wie z dnia 10 maja 2018 r. o wspie-
raniu nowych inwestycji;

 — objaśnienia podatkowe z 20 grud-
nia 2019 r.: wykaz podatników VAT;

 — objaśnienia podatkowe z 23 grud-

nia 2019 r. w sprawie Mechanizmu 
Podzielonej Płatności;

 — objaśnienia podatkowe dot. sto-
sowania w 2019 r. podwyższonych 
kwotowych kosztów uzyskania 
przychodów i obniżonej stawki po-
datkowej do dochodów opodatko-
wanych według skali podatkowej;

 — objaśnienia podatkowe dot. wybo-
ru formy opodatkowania oraz in-
nych uproszczeń dla podatników 
podatku PIT oraz podatku CIT;

 — objaśnienia podatkowe dot. no-
wych preferencji w podatku do-
chodowym od osób fizycznych 
wspierających przedsięwzięcia 
termomodernizacyjne;

 — objaśnienia podatkowe z 28 sierp-
nia 2019 r. ws. stosowania przepi-
sów o daninie solidarnościowej 
zawartych w ustawie o podatku 
dochodowym od osób fizycznych;

 — objaśnienia podatkowe dot. prefe-
rencyjnego opodatkowania docho-
dów wytwarzanych przez prawa 
własności intelektualnej – IP BOX;

 — objaśnienia podatkowe dot. cen 
transferowych – techniczne aspek-
ty przygotowywania analiz porów-
nawczych i opisy zgodności;

 — objaśnienia podatkowe z 11 lipca 
2019 r.: Ulga na zakup kas rejestru-
jących on-line.

Niedokończone 
objaśnienia podatkowe 

Jednym z zarzutów, który można 
wysunąć wobec funkcjonowania 
w Polsce objaśnień podatkowych, są 
ich zarzucone (niedokończone?) pro-
jekty. Otóż bywało tak, że Minister-
stwo Finansów zapowiadało wydanie 
objaśnień podatkowych bądź publi-
kowało projekty objaśnień podatko-
wych, zapraszając jednocześnie do 
ich konsultacji, po czym w sprawie 
dalej nie działo się nic. Upływ zaś 
czasu od opublikowania projektu 
objaśnień każe wątpić w to, czy osta-
tecznie objaśnienia zostaną wydane. 

Przykładowo dotyczyło to pro-
jektu objaśnień w zakresie zasad po-
boru podatku u źródła11. Konsultacje 
w tej sprawie rozpoczęto 16 listopa-
da 2018 r. Ostatni projekt objaśnień 
nosi datę 19 czerwca 2019 r.

Istnienie takiej sytuacji jest nie-
pożądane. Powstaje bowiem pytanie 

– jaki jest status „projektu objaśnień”. 
Czym one są? Czy dają podatnikowi 
jakąkolwiek ochronę prawną? Czy 
mogą być wykorzystywane – choć-
by posiłkowo – przy rozstrzyganiu 
sprawy podatkowej12? A co, gdyby 
okazało się, że jednak wydane (po 
długim czasie) objaśnienia podat-
kowe będą się różnić od projektu 
objaśnień podatkowych? 

Można również zauważyć, że 
Ministerstwo Finansów niekiedy za-
powiada oficjalnie zamiar wydania 
objaśnień podatkowych dotyczących 
pewnego zagadnienia, zaś później 
nie pojawia się nawet projekt tych 
objaśnień. Tak przykładowo stało się 
w zakresie planowanych objaśnień 
dotyczących tzw. podatku od wyjścia 
(exit tax)13. Konsultacje rozpoczęły 
się 23 listopada 2018 r. Nie powstał 
zaś w ich efekcie – a przynajmniej 
nie upubliczniono go – choćby pro-
jekt objaśnień w tej sprawie.

Można także zauważyć, że 
w niektórych sytuacjach upływa 
dość sporo czasu pomiędzy wyda-
niem projektu objaśnień a wyda-
niem ostatecznych objaśnień. Przy-
kładowo projekt objaśnień w spra-
wie tzw. estońskiego CIT nosi datę 
8 grudnia 2020 r. (konsultacje podat-
kowe w jego sprawie rozpoczęto 10 
grudnia 2020 r.)14, zaś na ten moment 
(połowa marca 2021 r.) nie ma jeszcze 
wydanych objaśnień. 

W tego rodzaju przypadkach 
również aktualne są pytania i wąt-
pliwości dotyczące statusu projektu 
objaśnień podatkowych w okresie 
przejściowym, zwłaszcza że można 
dostrzec praktykę traktowania pro-
jektu objaśnień, jakby były już samy-
mi objaśnieniami.



56

Objaśnienia podatkowe 
a wyjaśnienia 

Przepis art. 14i §1a o.p. stanowi, że 
objaśnienia podatkowe są zamiesz-
czane w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie podmiotowej 
urzędu obsługującego ministra wła-
ściwego do spraw finansów publicz-
nych pod nazwą „Objaśnienia podat-
kowe”, wraz z oznaczeniem daty ich 
zamieszczenia.

Próba wyszukania objaśnień 
podatkowych najczęściej prowadzi 
do odpowiedniej strony na portalu 
gov.pl, na której (zgodnie z dekla-
racją) publikowane są „wyjaśnie-
nia i ostrzeżenia podatkowe” (choć 
zgodnie z nagłówkiem samej strony 
mają tam być zamieszczane „obja-
śnienia podatkowe”). Na stronie 
tej15 publikowane są (przynajmniej 
aktualnie) przede wszystkim obja-
śnienia podatkowe.

Znajdują się tam jednak rów-
nież inne „materiały informacyjne”. 
Przykładowo: dokumenty w formie 
pytań i odpowiedzi16, informacje 
o wydanych opiniach zabezpiecza-
jących17, informacje szefa KAS18. 

Powyższe jest związane z ist-
niejącym w praktyce zjawiskiem 
występowania różnych form i po-
staci działalności informacyjnej 
Ministerstwa Finansów. Obok bo-
wiem występujących „objaśnień 
podatkowych” (które są informa-
cjami poddanymi określonym rygo-
rom prawnym) mamy do czynienia 
z różnymi innymi informacjami 
urzędowymi (quasi-urzędowymi), 
które są generowane w Minister-
stwie Finansów i publikowane nie-
kiedy w sposób mogący sugerować 
(zwłaszcza laikowi), że są one obja-
śnieniami podatkowymi. Tymcza-
sem nie mają one takiego charakte-
ru i w związku z tym nie mają for-
malnie przypisanej mocy ochronnej 
względem podatnika. Kwestią oczy-
wiście otwartą jest to, na ile podat-

nik się do nich stosujący pozostaje 
pod ochroną zasady zaufania. 

Zwracano już na tę kwestię 
uwagę w praktyce19. Wydaje się 
w związku z tym, że należałoby pod-
jąć działania przynajmniej w zakre-
sie wyraźnego oddzielenia publika-
cyjnego objaśnień podatkowych od 
pozostałych efektów działalności 
informacyjnej Ministerstwa Finan-
sów w taki sposób, aby nawet laikowi 
zapewnić w tym zakresie możliwość 
łatwego odróżnienia jednych od 
drugich.

Objaśnienia podatkowe 
jako prawo powielaczowe

W odniesieniu do niektórych obja-
śnień podatkowych można zaobser-
wować to, że pretendują one do roli 
bycia źródłem prawa. Przejawia się 
to w dwóch postaciach:

Po pierwsze można dostrzec 
praktykę wydawania objaśnień 
podatkowych, które „uzupełniają” 
przepisy prawa, w tym znaczeniu, 
że objaśnienia nie tyle objaśniają 
szczegóły i niuanse regulacji praw-
nych, co faktycznie „tworzą” te 
szczegółowe regulacje. 

Przykładem mogą być chociaż-
by objaśnienia podatkowe dotyczące 
schematów podatkowych, które liczą 
ponad 100 stron. W objaśnieniach 
podaje się wiele przykładów czy sy-
tuacji, dla których nie ma wyraźnej 
regulacji prawnej. Można tu wspo-
mnieć chociażby o wskazaniu w tych 
objaśnieniach podatkowych na spo-
sób rozumienia głównej korzyści 
(w sposób zawężający to kryterium 
względem definicji ustawowej).

Podobnie rzecz się ma w przy-
padku objaśnień podatkowych (ich 
projektu) dotyczących tzw. estoń-
skiego CIT. W przepisach ustawy CIT 
nie ma regulacji prawnych określają-
cych podstawę opodatkowania, gdy 
dochód powstał z nieujawnionych 

operacji gospodarczych. W objaśnie-
niach podatkowych (ich projekcie) 
tymczasem wskazuje się, że „z tytu-
łu dochodu powstałego w związku 
z nieujawnionymi w księgach opera-
cjami gospodarczymi podstawa opo-
datkowania równa jest powstałemu 
dochodowi”. Objaśnienia uzupełnia-
ją zatem ustawę, nie interpretują jej, 
tylko „współtworzą” normę.

Po drugie zdarzają się również 
sytuacje, w których objaśnienia po-
datkowe (ewentualnie projekty ob-
jaśnień podatkowych) są w sposób 
wyraźny sprzeczne z przepisami 
prawa. Przykładem mogą tu być 
chociażby objaśnienia (projekt ob-
jaśnień) dotyczące tzw. estońskiego 
CIT, w części, w której odnoszą się 
one do skutków przekroczenia limi-
tu przychodów (uprawniających do 
tzw. estońskiego CIT). Chociaż z re-
gulacji prawnej wynika (raczej jed-
noznacznie), że przekroczenie limitu 
przychodów powoduje utratę prawa 
do tzw. estońskiego CIT z końcem 
danego roku podatkowego oraz skut-
kuje domiarem podatkowym, o tyle 
w objaśnieniach podatkowych (pro-
jekcie) można wyczytać, że skutkiem 
takiej sytuacji jest możliwość dal-
szego opodatkowania w tej formie 
(w kolejnych latach), tyle że według 
wyższej (o 5%) stawki podatkowej. 
Sprzeczność pomiędzy brzmieniem 
przepisu a objaśnieniami (projektem 
objaśnień) jest łatwo widoczna.

Wydaje się, że tego rodzaju 
praktyka jest wynikiem „niechluj-
nego” tworzenia przepisów prawa. 
Przepisy tworzy się naprędce. Oka-
zują się one potem być sprzeczne 
z pomysłem, czy też wizją ich projek-
todawców (zakładając, że taka wizja 
istnieje). Dziury i sprzeczności łata 
się potem objaśnieniami (projektami 
objaśnień). 

Trudno nie mieć tutaj poczucia 
déjà vu. Jako żywo przypominają się 
lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wie-
ku i prawo powielaczowe20. 
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Zakończenie 

Z pewnością sama idea objaśnień 
podatkowych jest słuszna i zasłu-
guje na uznanie. Diabeł jak zawsze 
tkwi w szczegółach. Nie można 
z pewnością zgodzić się z praktyką 
łatania objaśnieniami dziurawych 
przepisów prawnych. Objaśnienia 
nie mogą (nie powinny) ani uzu-
pełniać, ani zastępować przepisów 
prawnych. Nie taka jest ich rola. Nie 
mogą one zaś prowadzić do powsta-
nia przekonania, ani po stronie or-
ganów podatkowych, ani po stronie 
podatników, że stać się one mogą 
podstawą prawną rozstrzygnięcia 
sprawy podatkowej.

Wskazywano powyżej na ne-
gatywne zjawiska związane z wy-
dawaniem objaśnień podatkowych. 
Wydaje się, że w jakiejś mierze są 
one także wynikiem lakoniczności 
regulacji prawnych dotyczących 
tworzenia objaśnień podatkowych. 
Brak jakichkolwiek wytycznych 
w przepisach dotyczących tworzenia 
objaśnień powoduje chociażby to, że:

 — niektóre objaśnienia dotyczą kwe-
stii bardzo szczegółowych, gdy 
tymczasem inne obejmują szerokie 
zakresy spraw;

 — brak sprecyzowania postaci (for-
my) objaśnień podatkowych po-
woduje, że niektóre objaśnienia 
przybierają formę „broszur infor-

macyjnych”, pełne są przykładów 
(niestety najczęściej akademic-
kich21) oraz niekiedy komikso-
wych rysunków22. Nie przydaje 
to powagi objaśnieniom.

Wydaje się, że należałoby roz-
począć dyskusję na temat doprecy-
zowania przepisów dotyczących ob-
jaśnień podatkowych (choćby w za-
kresie wytycznych co do ich postaci, 
szczegółowego zakresu). Może się to 
przyczynić do lepszego wykorzysta-
nia tego narzędzia w praktyce. 

dr haB. adaM 
BartosIewIcz, 
doradca Podatkowy
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14_https://www.gov.pl/web/finanse/kon-
sultacje-podatkowe---estonski-cit ; data 
dostępu 14.03.2021 r.

15_https://www.gov.pl/web/finanse/
ostrzezenia-i-wyjasnienia-podatkowe ; 
data dostępu: 14.03.2021 r.

16_https://www.gov.pl/web/finanse/py-
tania-i-odpowiedzi-dotyczace-procedu-
ry-apa; data dostępu 14.03.2021 r.

17_https://www.gov.pl/web/finanse/szef-
-kas-wydal-opinie-zabezpieczajaca-do-

t-procedury-majacej-na-celu-zwrot-do-
plat ; data dostępu 14.03.2021 r.

18_https://www.gov.pl/web/finanse/
informacja-szefa-krajowej-administra-
cji-skarbowej--cofniecie-skutkow-unika-
nia-opodatkowania--nowy-rodzaj-pro-
cedury-w-ordynacji-podatkowej ; data 
dostępu 14.03.2021 r.

19_G. Leśniak, Wyjaśnienia MF to pułapka 
na podatnika,  https://www.prawo.pl/po-
datki/wyjasnienia-i-objasnienia-podatko-
we-ministerstwa-finansow-jaka,489758.
html ; data dostępu 14.03.2021 r.

20_Notabene wydaje się, że w obecnych 
realiach społeczno-gospodarczych (w du-
żej mierze także ze względów pandemicz-
nych) w ogóle dostrzec można wybuch 
nowych instrumentów tworzenia norm 
postępowania (trudno je bowiem nazwać 
przepisami prawa): slajdy w powerpoincie, 
tweety Ministerstwa Finansów, itp.

21_Trudno niestety oprzeć się wrażeniu, że 
przykłady zamieszczane w objaśnieniach 
dotyczą sytuacji nader uproszczonych, 
rzadko zdarzających się w praktyce. Są to 
przykłady, jakie można by spotkać w pod-
ręcznikach dla studentów, lecz niekoniecz-
nie zdarzają się w życiu.

22_Czy następnym krokiem będzie publi-
kacja objaśnień z wykorzystaniem czcionki 
Comic Sans? 
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