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1.  Postępowanie przed organami 
podatkowymi

Zestawienie opracowane na podstawie:
–  ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.),
–  ustawy z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst 

jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 ze zm.),
–  ustawy z 5.7.1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, 

poz. 213),
– ustawy z 9.9.2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 ze zm.),
– ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).

SPOSÓB WNOSZENIA. TREŚĆ

Wszystkie 
podania

Art. 168 § 1–3 OrdPU:
§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) 
mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu 
podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informa-
tyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od 
której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo 
miejsca prowadzenia działalności), a także czynić zadość innym wymogom usta-
lonym w przepisach szczególnych.
§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokółu powinno być podpisa-
ne przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. 
Jeżeli podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie 
lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym 
wzmiankę obok podpisu.

Odwołanie Art. 220 OrdPU:
§ 1. Od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji służy stronie 
odwołanie tylko do jednej instancji.
§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia.
Art. 222 OrdPU:
Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw 
decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz 
wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zażalenie Art. 236 § 1 OrdPU:
Na wydane w toku postępowania postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa tak 
stanowi.
Art. 239 OrdPU:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do zażaleń mają odpo-
wiednie zastosowanie przepisy dotyczące odwołań.
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1. Postępowanie przed organami podatkowymi Tabele

Wniosek 
o interpreta-
cję indywi-
dualną

Art. 14b § 2–4 OrdPU:
§ 2. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu fak-
tycznego lub zdarzeń przyszłych.
§ 3. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest 
do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia 
przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej 
tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
§ 4. Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu 
faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku 
nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatko-
wej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie 
sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu 
organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego 
oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

TERMIN
Odwołanie Art. 223 OrdPU:

§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem 
organu podatkowego, który wydał decyzję.
§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia:
1) decyzji stronie;
2) zawiadomienia, o którym mowa w art. 103 § 1.

Zażalenie Art. 236 OrdPU:
§ 1. Na wydane w toku postępowania postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa 
tak stanowi.
§ 2. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia:
1) postanowienia stronie;
2) zawiadomienia, o którym mowa w art. 103 § 1.

Wniosek 
o przy-
wrócenie 
terminu

Art. 162 § 2 OrdPU:
Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania 
przyczyny uchybienia terminowi. Jednocześnie z wniesieniem podania należy 
dopełnić czynności, dla której był określony termin.

Wniosek 
o wznowie-
nie postępo-
wania

Art. 241 § 2 pkt 1 i 2 OrdPU:
Wznowienie postępowania z przyczyny wymienionej w art. 240 § 1:
1)  pkt 4 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia 

powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji;
2)  pkt 8 lub 11 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca 

odpowiednio od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
lub publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 240 § 1 pkt 4, 8, 11 OrdPU:
W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:
4) strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;
8)  została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową 
orzekł Trybunał Konstytucyjny;

11)  orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma wpływ na treść 
wydanej decyzji.
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Tabele  1. Postępowanie przed organami podatkowymi

Obowiązek podania NIP
Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników

do 31.8.2011 r.
Art. 11 ust. 1 EwidPiPU:
Podatnicy podają NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonywa-
niem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżeto-
wych, do których poboru obowiązane są organy podatkowe lub celne.
od 1.9.2011 r.
Art. 11 ust. 1 EwidPiPU:
Podatnicy są obowiązani podawać identyfikator podatkowy na dokumentach 
związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych 
należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe 
lub celne.
Art. 3 ust. 1 EwidPiPU:
Identyfikatorem podatkowym jest:
1)  numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi 

objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub 
niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

2)  NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi 
ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

Obowiązki pełnomocnika – doradcy podatkowego
Ustawa o doradztwie podatkowym

Art. 40 DorPodU:
1. Doradca podatkowy jest obowiązany umieszczać na wszystkich pismach 
sporządzonych w związku z wykonywaniem doradztwa podatkowego firmę 
(nazwę), pod jaką doradztwo to wykonuje, oraz miejsce jego wykonywania, 
podpis oraz numer wpisu na listę doradców podatkowych.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zeznań i deklaracji podatkowych 
sporządzonych przez doradcę podatkowego w imieniu i na rzecz podatnika.
3. Firma (nazwa), o której mowa w ust. 1, obejmuje imię i nazwisko dorad-
cy podatkowego oraz ustawowe określenie zawodu „doradca podatkowy”, 
a w przypadku spółek niemających osobowości prawnej – imiona i nazwiska 
wszystkich wspólników oraz ustawowe określenie zawodu „doradca podatko-
wy”. Tytuły służbowe lub inne godności i tytuły, z wyjątkiem stopni i tytułów 
naukowych, nie mogą być zamieszczone w oznaczeniu firmy (nazwy).

Ustawa o opłacie skarbowej – pełnomocnictwo
do 31.12.2006 r.
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa (jego odpisu lub substytucji) wynosi 15 zł 
(część V załącznika do ustawy z 9.9.2000 r. o opłacie skarbowej, Dz.U. Nr 86, 
poz. 960 ze zm.).
od 1.1.2007 r.
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa (jego odpisu lub substytucji) wynosi 17 zł  
(część VI załącznika do ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, Dz.U. 
Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Ustawa o opłacie skarbowej – podania
do 31.12.2006 r.
Opłata skarbowa od podania (odwołania) wynosi 5 zł, od załącznika do podania 
(odwołania) podlegającego opłacie – 0,50 zł (część I załącznika do ustawy
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z 9.9.2000 r. o opłacie skarbowej, Dz.U. Nr 86, poz. 960 ze zm.); opłatę skarbową 
od podań (odwołań) i załączników uiszcza się znakami opłaty skarbowej; znaki 
te nakleja się na podaniu (odwołaniu); jeżeli załączniki są składane w terminie 
późniejszym niż podanie, znaki opłaty skarbowej należnej od załączników nakleja 
się na załącznikach (§ 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 5.12.2000 r. 
w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu 
prowadzenia rejestrów tej opłaty, Dz.U. Nr 110, poz. 1176 ze zm.).
od 1.1.2007 r.
podania nie podlegają opłacie skarbowej, podlega jej ewentualnie czynność urzę-
dowa dokonana na podstawie podania. Zapłata opłaty skarbowej może być doko-
nywana nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 1.1.2007 r. znakami opłaty 
skarbowej do 31.12.2008 r. Zasady dokonywania opłat znakami opłaty skarbowej 
określa art. 2 ustawy z 13.6.2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. 
Nr 128, poz. 883).

Wniosek o interpretację indywidualną
Art. 14f § 1 i 2 OrdPU:
§ 1 Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 
40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 2. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji in-
dywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się 
opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub 
zdarzenia przyszłego.

1. Postępowanie przed organami podatkowymi Tabele
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2.  Postępowanie przed sądami 
administracyjnymi

Zestawienie opracowane na podstawie:
–  ustawy z 30.8.2002 r. –  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  

(tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.),
–  ustawy z 5.7.1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213),
– ustawy z 9.9.2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 ze zm.),
– ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).

Skarga do WSA Skarga kasacyjna

Uprawniony Art. 50 PrPostSAdm:
§ 1. Uprawnionym do wniesienia skargi 
jest każdy, kto ma w tym interes prawny, 
prokurator, Rzecznik Praw Obywa-
telskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz 
organizacja społeczna w zakresie jej 
statutowej działalności, w sprawach do-
tyczących interesów prawnych innych 
osób, jeżeli brała udział w postępowaniu 
administracyjnym.
§ 2. Uprawnionym do wniesienia skargi 
jest również inny podmiot, któremu 
ustawy przyznają prawo do wniesienia 
skargi.

Art. 173 § 2 PrPostSAdm:
Skargę kasacyjną może wnieść strona, 
prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich 
lub Rzecznik Praw Dziecka po doręczeniu 
im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.
Art. 175 PrPostSAdm:
§ 1. Skarga kasacyjna powinna być 
sporządzona przez adwokata lub radcę 
prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skar-
gę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, 
notariusz, radca Prokuratorii Generalnej 
Skarbu Państwa albo profesor lub doktor 
habilitowany nauk prawnych, będący 
stroną, jej przedstawicielem lub pełno-
mocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną 
wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywa-
telskich lub Rzecznik Praw Dziecka.
§ 3. Skarga kasacyjna może być sporzą-
dzona przez:
1)  doradcę podatkowego – w sprawach 

obowiązków podatkowych i celnych 
oraz w sprawach egzekucji administra-
cyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2)  rzecznika patentowego – w sprawach 
własności przemysłowej.

Treść Art. 46 § 1–3 PrPostSAdm:
§ 1. Każde pismo strony powinno 
zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest 
skierowane, imię i nazwisko lub nazwę 
stron, ich przedstawicieli ustawowych 
i pełnomocników;
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Skarga do WSA Skarga kasacyjna

2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia;
4)  podpis strony albo jej przedstawiciela 

ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.
§ 2. Gdy pismo strony jest pierwszym 
pismem w sprawie, powinno ponadto 
zawierać oznaczenie miejsca zamiesz-
kania, a w razie jego braku – adresu 
do doręczeń, lub siedziby stron, ich 
przedstawicieli ustawowych i pełno-
mocników oraz przedmiotu sprawy, 
pisma zaś dalsze – sygnaturę akt.
§ 3. Do pisma należy dołączyć peł-
nomocnictwo, jeżeli pismo wnosi 
pełnomocnik, który przedtem nie złożył 
pełnomocnictwa.
Art. 57 PrPostSAdm:
§ 1. Skarga powinna czynić zadość 
wymaganiom pisma w postępowaniu 
sądowym, a ponadto zawierać:
1)  wskazanie zaskarżonej decyzji, posta-

nowienia, innego aktu lub czynności;
2)  oznaczenie organu, którego działa-

nia, bezczynności lub przewlekłego 
prowadzenia postępowania skarga 
dotyczy;

3)  określenie naruszenia prawa lub 
interesu prawnego.

§ 2. W przypadku, o którym mowa 
w art. 51, skargi mogą być wniesione 
w jednym piśmie.
§ 3. Jeżeli w jednym piśmie zaskarżono 
więcej niż jeden akt lub czynność albo 
bezczynność lub przewlekłe prowa-
dzenie postępowania, przewodniczący 
zarządza rozdzielenie tych skarg.

Art. 176 PrPostSAdm:
Skarga kasacyjna powinna czynić 
zadość wymaganiom przepisanym dla 
pisma w postępowaniu sądowym oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego 
orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono 
zaskarżone w całości, czy w części, 
przytoczenie podstaw kasacyjnych 
i ich uzasadnienie, wniosek o uchyle-
nie lub zmianę orzeczenia z oznacze-
niem zakresu żądanego uchylenia lub 
zmiany.

Podstawa Art. 174 PrPostSAdm:
Skargę kasacyjną można oprzeć na 
następujących podstawach:
1) naruszeniu prawa materialnego przez 
błędną jego wykładnię lub niewłaściwe 
zastosowanie;
2) naruszeniu przepisów postępowania, 
jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny 
wpływ na wynik sprawy.

2.  Postępowanie przed sądami administracyjnymi Tabele
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Część II.  
Kazusy
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1. skarga kasacyjna  

Decyzją z 5.1.2009 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie określił Janowi No-
wakowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fi-

zycznych za 2007 r. w kwocie 1000,00 zł. Decyzję tę doręczono 9.1.2009 r. – pod nieobec-
ność w mieszkaniu Jana Nowaka, jego sąsiadce Marii Trojan, która podjęła się oddania 
pisma adresatowi. Sąsiadka ta poinformowała doręczyciela, że Jan Nowak przebywa w sa-
natorium i mieszka sam, a doręczyciel informacje te wpisał na potwierdzeniu odbioru. 
W dniu 6.2.2009 r. Jan Nowak, będąc w Urzędzie Skarbowym w W. i przeglądając akta 
sprawy podatkowej dowiedział się, że sąsiadka Maria Trojan – nota bene – jego siostra, 
z którą od lat pozostaje w konflikcie na tle rodzinnych rozliczeń majątkowych, potwierdzi-
ła odbiór decyzji i nie przekazała mu jej. Z tego też powodu 13.2.2009 r. złożył w Urzędzie 
Skarbowym w W. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, argumen-
tując, że siostra nie przekazała mu decyzji, że pozostaje z nią w długotrwałym konflikcie 
na tle rozliczeń majątkowych. Postanowieniem z 19.5.2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej 
w W. odmówił Janowi Nowakowi przywrócenia terminu do wniesienia odwołania argu-
mentując, że wprawdzie:
a)  strona złożyła wniosek o przywrócenie terminu,
b)   zachowała 7-dniowy  termin  do jego  wniesienia  od ustania  przyczyny  uchybienia 

terminowi,
c)  uprawdopodobniła, że uchybienie nastąpiło bez jej winy, to jednak,
d)   nie dopełniła czynności, dla której był ustanowiony termin (art. 162 § 1–4 OrdPU).
Postanowienie to doręczono Janowi Nowakowi 26.5.2009 r., a które Jan Nowak zgodnie 
z pouczeniem zaskarżył  skargą do WSA w W., w której zarzucił organowi naruszenie 
art. 162 § 2 OrdPU przez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z 11.1.2011 r. skargę Jana Nowaka 
oddalił na podstawie art. 151 PrPostSAdm. Sąd argumentował, że trafnie wywiódł or-
gan podatkowy, że dopełnienie czynności, dla której był ustanowiony termin, o której 
mowa w art. 162 § 2 OrdPU, nie jest brakiem formalnym wniosku o przywrócenie termi-
nu i przez to nie może być on usunięty w trybie art. 169 § 1 OrdPU. Wynika to, z użycia 
w treści art. 162 § 2 OrdPU słów „jednocześnie” i „dopełnić” czynności. Gdyby to był 
brak formalny, ustawodawca w art. 162 § 2 OrdPU zawarłby odesłanie o konieczności 
stosowania wówczas art. 169 § 1 OrdPU. Wyrok ten został doręczony Janowi Nowakowi 
10.2.2011 r., a ten, tego samego dnia, udał się do doradcy podatkowego Jana Kowalskiego 
– któremu udzielił pełnomocnictwa do sporządzenia skargi kasacyjnej. Jako umocowany 
pełnomocnik Jana Nowaka, sporządź skargę kasacyjną od wyroku WSA w W., przyjmując 
termin jej wniesienia wynikający z przedstawionego zadania problemowego, określ na-
leżny wpis oraz załączniki do skargi kasacyjnej. Skarga kasacyjna powinna odpowiadać 
wymogom formalnym i materialnym określonym w przepisach ustawy – Prawo o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi.
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Co warto wiedzieć przed przystąpieniem do sporządzania skargi 
kasacyjnej do NsA

Prawidłowe opracowanie elementów formalnych:

Zanim przystąpisz do rozwiązywania tego kazusu zwróć uwagę na:
1) cechy charakterystyczne skargi kasacyjnej do NSA:

a) termin do wniesienia skargi,
b) organ do którego należy wnieść skargę (tryb wnoszenia skargi),
c) warunki formalne skargi i jej treść,

2) regulacje dotyczące ustanawiania pełnomocnika,
3) obowiązki ciążące na doradcach podatkowych, które są związane ze sporządzaniem 

pism procesowych.

systematyka dat w przedmiotowym wystąpieniu:  

Oznaczenie rodzaju czynności
Data 

występująca  
w zadaniu

Data 
wprowadzona 

przez Autorów
Wydanie decyzji organu I instancji 5.1.2009 r. –––––

Doręczenie decyzji organu I instancji 9.1.2009 r. –––––

Ustanie przyczyny uchybienia terminu do wniesienia odwołania 6.2.2009 r. –––––

Złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania 13.2.2009 r. –––––

Wydanie postanowienia organu II instancji o odmowie przy-
wrócenia terminu 19.5.2009 r. –––––

Doręczenie postanowienia organu II instancji o odmowie 
przywrócenia terminu 26.5.2009 r. –––––

Złożenie skargi do WSA ––––– 20.6.2009 r.
Wydanie wyroku WSA 11.1.2011 r. –––––

Doręczenie odpisu wyroku WSA 10.2.2011 r. –––––

Prawidłowe opracowanie elementów materialnych:  

Rozwiązanie kazusu zostało oparte na uchw. NSA (7) z 21.4.2009 r. (II FPS 9/08, ONSAiWSA 2009, 
Nr 4, poz. 65), która w całości została zamieszczona w cz. III książki. Do prawidłowego rozwią-
zania zadania nie jest konieczne powoływanie się na egzaminie na tę uchwałę, lecz na zawartą 
w niej argumentację wskazującą, że niedopełnienie obowiązku złożenia odwołania jednocze-
śnie z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia stanowi brak formalny podania.

Akty normatywne konieczne do prawidłowego sporządzenia wystąpienia w imieniu 
klienta:  

Prawo procesowe
– ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.),
– ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

1. Skarga kasacyjna   Kazusy
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Skarżący1: Sandomierz, 1.3.2011 r.2
Jan Nowak
ul. Płocka 44
01-231 Warszawa

reprezentowany przez pełnomocnika:
doradcę podatkowego3

Jana Kowalskiego
adres do doręczeń:
Kancelaria Doradcy Podatkowego
ul. Bohuna 7/7
27-600 Sandomierz4, 5

Organ, którego działanie jest przedmiotem skargi6:
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
ul. Alojzego Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

Naczelny Sąd Administracyjny
w Warszawie
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa
za pośrednictwem7:
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie
ul. Jasna 2/4
00-013 Warszawa

Wartość przedmiotu zaskarżenia: brak8

Sygnatura akt zaskarżonego wyroku: III SA/Wa XXX/119

skarga kasacyjna10

Działając w imieniu mojego mocodawcy i w granicach udzielonego mi pełnomocnictwa, 
którego opłacony oryginał przedkładam w załączeniu, na podstawie art. 173 § 1, art. 177 
§ 1 PrPostSAdm, zaskarżam w całości wyrok WSA w Warszawie z 11.1.2011 r. (III SA/Wa 
XXX/11) oddalający skargę Jana Nowaka na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w War-
szawie z 19.5.2009 r. Nr DIS/OrdPU/xxx/09 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu 
do wniesienia odwołania11.

Na podstawie art. 174 pkt 2 PrPostSAdm zaskarżonemu wyrokowi zarzucam naruszenie 
art. 145 § 1 pkt 1 lit. c PrPostSAdm w zw. z art. 162 § 2 i 3, art. 163 § 2, art. 168 § 1 i 2, art. 169 § 1 
OrdPU przez nieuwzględnienie skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warsza-
wie w wyniku błędnego uznania, że niezłożenie odwołania wraz z wnioskiem o przywrócenie 
terminu powinno spowodować odmowę przywrócenia terminu do wniesienia odwołania12.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 176 w zw. z art. 185 § 1 PrPostSAdm wnoszę o:
1) Uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpozna-

nia WSA w Warszawie13,



20

2) Zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych wraz z kosztami zastępstwa 
procesowego14.

uzasadnienie15

I. Opis stanu faktycznego:

1. Postępowanie przed organem podatkowym I instancji

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście po przeprowadzeniu postę-
powania podatkowego 5.1.2009 r. wydał decyzję, w której określił Janowi Nowakowi wysokość 
zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. w wysoko-
ści 1000,00 zł. Decyzję tę doręczono 9.1.2009 r. – pod nieobecność w mieszkaniu Jana Nowaka 
– jego sąsiadce Marii Trojan, która podjęła się oddania pisma adresatowi. Sąsiadka ta poin-
formowała doręczyciela, że Jan Nowak przebywa w sanatorium i mieszka sam, a doręczyciel 
informacje te wpisał na potwierdzeniu odbioru. Dnia 6.2.2009 r. Jan Nowak przeglądając akta 
sprawy podatkowej w siedzibie ww. Urzędu Skarbowego dowiedział się, że sąsiadka i zarazem 
jego siostra, Maria Trojan, z którą od lat pozostaje w konflikcie na tle rodzinnych rozliczeń 
majątkowych, potwierdziła wprawdzie odbiór decyzji organu podatkowego I instancji, lecz 
nie przekazała mu jej.

2. Postępowanie przed organem podatkowym II instancji

Wobec powyższego podatnik, pismem z 13.2.2009 r. złożył wniosek o przywrócenie terminu 
do wniesienia odwołania, argumentując, że jego siostra Maria Trojan nie przekazała mu przed-
miotowej decyzji oraz, że pozostaje z wyżej wymienioną w długotrwałym konflikcie na tle 
rozliczeń majątkowych. Po rozpatrzeniu wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie post. 
z 19.5.2009 r. Nr DIS/OrdPU/xxx/09 (doręczonym stronie 26.5.2009 r.) odmówił Janowi No-
wakowi przywrócenia terminu do wniesienia odwołania argumentując, że choć wprawdzie:  
(a) złożył on wniosek o przywrócenie terminu, (b) zachował 7-dniowy termin do jego wniesie-
nia od ustania przyczyny uchybienia terminowi, (c) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło 
bez jego winy, to jednak nie dopełnił on czynności, dla której był ustanowiony termin (art. 162 
§ 1–4 OrdPU).

3. Postępowanie przed sądem administracyjnym I instancji

Pismem z 20.6.2009 r. Jan Nowak złożył skargę do WSA w Warszawie na ww. postanowienie 
organu podatkowego II instancji, zarzucając mu naruszenie art. 162 § 2 OrdPU poprzez jego 
błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warsza-
wie wyr. z 11.1.2011 r. (odpis wyroku doręczono stronie 10.2.2011 r.) oddalił skargę na pod-
stawie art. 151 PrPostSAdm. Sąd ten argumentował, że trafnie wywiódł organ podatkowy 
II instancji, że dopełnienie czynności, dla której był ustanowiony termin, o której mowa 
w art. 162 § 2 OrdPU nie jest brakiem formalnym wniosku o przywrócenie terminu i przez 
to nie może być on usunięty w trybie art. 169 § 1 OrdPU. 

Wynika to, z użycia w treści art. 162 § 2 OrdPU słów „jednocześnie” i „dopełnić” czynności. 
Gdyby to był brak formalny, ustawodawca w art. 162 § 2 OrdPU zawarłby odesłanie o ko-
nieczności zastosowania w takiej sytuacji art. 169 § 1 OrdPU.

W mojej ocenie stanowisko sądu administracyjnego I instancji – z powodów uzasadnionych 
poniżej – nie jest trafne i nie odpowiada przepisom prawa.
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II. Ocena prawna stanu faktycznego wraz z uzasadnieniem podniesionych zarzutów:

Zgodnie z art. 162 OrdPU w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na wniosek 
zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy 
(§ 1). Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny 
uchybienia terminowi. Jednocześnie z wniesieniem podania należy dopełnić czynności, dla 
której termin był określony (§ 2).

W sytuacji zgłoszenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego 
mamy do czynienia – jak podkreślił SN w uchw. (7) z 31.5.2000 r. (III ZP 1/00, OSNC 2001, 
Nr 1, poz. 1) – „z dwiema odrębnymi czynnościami procesowymi: z wniesieniem tego środka 
oraz z towarzyszącym mu wnioskiem o przywrócenie terminu”. Każda z tych czynności pełni 
odmienną funkcję. Wniesienie wniosku o przywrócenie terminu wszczyna wyłącznie postę-
powanie w tym przedmiocie, nie dotyczy natomiast głównego postępowania zainicjowanego 
złożeniem środka odwoławczego. Dla dalszych rozważań zasadnicze znaczenie ma wobec tego 
stwierdzenie, że podjęcie omawianych czynności łączy się z wyznaczeniem, w odpowiedniej 
kolejności, odrębnego przedmiotu rozpoznania.

Treść pisma zawierającego środek odwoławczy, w tym odwołanie w rozumieniu Ordynacji po-
datkowej, nie jest objęta badaniem podmiotu rozpoznającego wniosek o przywrócenie terminu, 
nie mieści się więc w zakresie przedmiotowym sprawy określanej jako „kwestia uboczna”. Skoro 
dopełnienie czynności, dla której zastrzeżono dany termin, nie determinuje wyniku przeprowa-
dzanej w tym przedmiocie oceny i służy jedynie formalnemu „powiązaniu” postępowań prowa-
dzonych w sprawie ubocznej i głównej, musi ono być traktowane jako brak formalny uzasadnia-
jący konieczność podjęcia stosownych działań naprawczych, zmierzających do jego usunięcia.

Ten sposób kwalifikowania czynności, o której stanowi art. 162 § 2 zd. 2 OrdPU (tj. uznanie 
jej za element łączący dwa odrębne co do przedmiotu, choć komplementarne postępowania), 
podważa możność przypisania jej atrybutów materialnoprawnej przesłanki wniosku o przy-
wrócenie uchybionego terminu. Opowiadając się za takim rozumieniem czynności, dla której 
zakreślono termin, NSA w wyr. z 14.5.2005 r. (II OSK 762/06, niepubl.) wskazał na dopusz-
czalność każdego z trzech wariantów jednoczesnego wypełnienia powinności ujętych w art. 58 
§ 2 KPA, odpowiadającym niemal dosłownie brzmieniu art. 162 § 2 OrdPU (w drugiej z tych 
ustaw słowo „prośba” zastąpiono wyrażeniem „podanie”). Przyjął on mianowicie, że zdefi-
niowane w nim wymagania spełnia zarówno odrębne złożenie wniosku o przywrócenie 
uchybionego terminu i dokonanie czynności, dla której ustanowiono termin (1), jak rów-
nież zawarcie w tym wniosku treści wyrażających daną czynność (2) lub podjęcie czynności 
i „zamieszczenie” w niej wniosku o przywrócenie terminu (3).

Dopuszczalność zabiegów, polegających na zamieszczaniu w jednym, kierowanym do orga-
nu administracji publicznej piśmie procesowym, odrębnych co do celu i przedmiotu żądań, 
nie podważa zasadności spostrzeżenia o normatywnej rozdzielności i nietożsamości pojęć 
„podanie o przywrócenie terminu” oraz „dopełnienie czynności, dla której był określony ter-
min”. Zasygnalizowana odrębność bowiem dotyczy treści działania, a nie jego formy, której 
ostateczny kształt zależy od woli podmiotu podejmującego dane czynności i może być uwa-
runkowany rozmaitymi okolicznościami natury procesowej. Istotne natomiast jest to, że brak 
elementu w postaci „dopełnienia czynności, dla której był określony termin”, wykracza poza 
przedmiot postępowania prowadzonego w sprawie ubocznej i pozbawia go jedynie formalnego 
związku z postępowaniem głównym. Ustalenie, że chodzi w tym wypadku o rygor o charakte-
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rze procesowym, zapewniający zharmonizowanie odmiennych co do przedmiotu postępowań 
(włączenie postępowania dotyczącego kwestii incydentalnej w ramy procesu głównego), skła-
nia do konkluzji, że usunięcie wspomnianego braku możliwe jest przez zastosowanie art. 169 
§ 1 OrdPU. Zgodnie z tym uregulowaniem, jeżeli podanie nie spełnia wymagań określonych 
przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w ter-
minie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie po-
dania bez rozpatrzenia. Niespełnienie owych wymagań może mieć postać zarówno braku 
określonego składnika podania, jak i niedołączenia do niego odrębnego pisma procesowego, 
wykazującego znamiona odwołania lub wniosku o przywrócenie uchybionego terminu.

Ten sposób wykładni art. 162 § 2 OrdPU rozpatrywanego w zw. z art. 168, 169 i 171 § 1 OrdPU, 
uwzględniający mocno już ugruntowane ustalenia judykatury dotyczące stosowania przepisów nor-
mujących postępowania sądowe, stwarza niezbędne gwarancje ochrony interesu jednostkowego.

Wobec takiego wyniku przedstawionych rozważań należy przyjąć, że niedopełnienie obo-
wiązku złożenia odwołania jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu jego wnie-
sienia, o którym mowa w art. 162 § 2 OrdPU stanowi brak formalny podania. W przy-
padku jego wystąpienia organ podatkowy właściwy do rozpoznania odwołania powinien 
wezwać stronę – na podstawie art. 169 § 1 OrdPU – do usunięcia braku w terminie 7 dni 
z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez 
rozpatrzenia (zob. wyr. NSA z 21.4.2009 r., II FPS 9/08, Glosa 2009, Nr 2, s. 135).

W mojej ocenie, wobec przedstawionego powyżej stanu faktycznego i prawnego przedmioto-
wa skarga kasacyjna jest zasadna i zasługuje na uwzględnienie. W związku z tym wnoszę jak 
na wstępie.

Jan Kowalski
doradca podatkowy
numer wpisu: 0000
Podpis J. Kowalski 16, 17

Załączniki18:
1) Odpis skargi kasacyjnej 19,
2) Dowód uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w wysokości 100 zł 20,
3) Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł21, 22.

1 Art. 32 PrPostSAdm:
W postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej 
stronami są skarżący oraz organ, którego działanie lub 
bezczynność jest przedmiotem skargi.

2 Art. 177 § 1 PrPostSAdm:
Skargę kasacyjną wnosi się (…) w terminie trzydzie-
stu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia 
z uzasadnieniem.

3 Art. 175 § 3 pkt 1 PrPostSAdm:
Skarga kasacyjna może być sporządzona przez doradcę 

podatkowego –  w sprawach obowiązków podatkowych 
i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej 
związanej z tymi obowiązkami;

4 Art. 46 § 1 pkt 1 PrPostSAdm:
Każde pismo strony powinno zawierać: (...), imię i na-
zwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych 
i pełnomocników;
Art. 46 § 2 PrPostSAdm:
Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, 
powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamiesz-
kania, a w razie jego braku –  adresu do doręczeń, lub 

Objaśnienia


