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art. 1–3

USTAWA

1)	 	W	ujednoliconym	przez	redakcję	tekście	uwzględniono	wszystkie	obowiązujące	zmiany.	W	treści	ustawy	pogrubioną czcion-
ką	wyróżniono	zmiany	obowiązujące	od	1	stycznia	2020	r.	W	ujednoliconym	tekście	uwzględniono	najnowsze	zmiany	wpro-
wadzone	w	ustawie	Ordynacja	podatkowa:	
–	 ustawą	z	31	lipca	2019	r.	o	zmianie	niektórych	ustaw	w	celu	ograniczenia	obciążeń	regulacyjnych	(Dz.U.	z	2019	r.	poz.	1495),
–	 	ustawą	z	19	lipca	2019	r.	o	zmianie	niektórych	ustaw	w	celu	ograniczenia	zatorów	płatniczych	(Dz.U.	z	2019	r.	poz.	1649),
–	 ustawą	z	19	lipca	2019	r.	o	realizowaniu	usług	społecznych	przez	centrum	usług	społecznych	(Dz.U.	z	2019	r.	poz.	1818).
	Zmiany,	które	wejdą	w	życie	w	trakcie	2020	r.	oraz	20	lutego	2021	r.,	zostały	zaznaczone	w	ramce	z	podaniem	daty	ich	wej-
ścia	w	życie	i	zostały	wprowadzone:
–	 	ustawą	z	19	lipca	2019	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	spółek	handlowych	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	z	2019	r.	

poz.	1655),
–	 	ustawą	z	4	lipca	2019	r.	o	zmianie	ustawy	o	podatku	od	towarów	i	usług	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	z	2019	r.	

poz.	1520),
–	 	ustawą	z	4	lipca	2019	r.	o	zmianie	ustawy	o	postępowaniu	egzekucyjnym	w	administracji	oraz	niektórych	innych	ustaw	

(Dz.U.	z	2019	r.	poz.	1553),
–	 	ustawą	z	16	października	2019	r.	o	rozstrzyganiu	sporów	dotyczących	podwójnego	opodatkowania	oraz	zawieraniu	uprzed-

nich	porozumień	cenowych	(Dz.U.	z	2019	r.	poz.	2200).
2)	 Hasła	w	klamrach	pochodzą	od	redakcji.

z	dnia	29	sierpnia	1997	r.

Ordynacja podatkowa

(j.t.	Dz.U.	z	2019	r.	poz.	900;	ost.zm.:	Dz.U.	z	2019	r.	poz.	2200)1)

DZIAŁ I
Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]	2)

Ustawa	normuje:
1)		 	zobowiązania	podatkowe;
2)		 	informacje	podatkowe;
3)		 	postępowanie	 podatkowe,	 kontrolę	 podatkową	

i	czynności	sprawdzające;
4)		 	tajemnicę	skarbową.

Art. 1a. [Zakres regulacji]
§	1.	Ustawa	normuje	również	sposób	wykonywania	

przez	organy	podatkowe	obowiązku,	o	którym	mowa	
w	art.	13	ust.	1	i	2	rozporządzenia	Parlamentu	Europej-
skiego	i	Rady	(UE)	2016/679	z	dnia	27	kwietnia	2016	r.	
w	sprawie	ochrony	osób	fizycznych	w	związku	z	prze-
twarzaniem	danych	osobowych	i	w	sprawie	swobodne-
go	przepływu	takich	danych	oraz	uchylenia	dyrektywy	
95/46/WE	(ogólne	rozporządzenie	o	ochronie	danych)	
(Dz.Urz.	UE	L	119	z	04.05.2016,	str.	1,	z	późn.	zm.),	zwa-
nego	dalej	„rozporządzeniem	2016/679”.

§	 2.	 Wykonywanie	 obowiązku,	 o	 którym	 mowa	
w	art.	13	ust.	1	i	2	rozporządzenia	2016/679,	odbywa	
się	niezależnie	od	obowiązków	organów	podatkowych	
przewidzianych	w	ustawie	i	nie	wpływa	na	tok	i	wynik	
procedur	podatkowych.

§	 3.	 Wystąpienie	 z	 żądaniem,	 o	 którym	 mowa	
w	art.	18	ust.	1	rozporządzenia	2016/679,	nie	wpływa	
na	tok	i	wynik	procedur	podatkowych.

Art. 2. [Stosowanie przepisów ustawy]
§	1.	Przepisy	ustawy	stosuje	się	do:

1)		 	podatków,	opłat	oraz	niepodatkowych	należności	
budżetu	państwa	oraz	budżetów	jednostek	samorzą-

du	terytorialnego,	do	których	ustalania	lub	określania	
uprawnione	są	organy	podatkowe;

2)		 	(uchylony)
3)		 	opłaty	skarbowej	oraz	opłat,	o	których	mowa	w	prze-

pisach	o	podatkach	i	opłatach	lokalnych;
4)		 	spraw	z	zakresu	prawa	podatkowego	innych	niż	wy-

mienione	w	pkt	1,	należących	do	właściwości	orga-
nów	podatkowych.

§	2.	Jeżeli	odrębne	przepisy	nie	stanowią	 inaczej,	
przepisy	działu	III	stosuje	się	również	do	opłat,	do	któ-
rych	ustalenia	lub	określenia	uprawnione	są	inne	niż	wy-
mienione	w	§	1	pkt	1	organy.

§	3.	Organom,	o	których	mowa	w	§	2,	przysługują	
uprawnienia	organów	podatkowych.

§	4.	Przepisów	ustawy	nie	stosuje	się	do	świadczeń	
pieniężnych	wynikających	ze	stosunków	cywilnopraw-
nych.

Art. 2a. [Obowiązek rozstrzygania wątpliwości na 
korzyść podatnika]

Niedające	się	usunąć	wątpliwości	co	do	treści	prze-
pisów	prawa	podatkowego	rozstrzyga	się	na	korzyść	
podatnika.

Art. 3. [Definicje]
Ilekroć	w	ustawie	jest	mowa	o:

1)		 	ustawach	podatkowych	–	rozumie	się	przez	to	usta-
wy	dotyczące	podatków,	opłat	oraz	niepodatkowych	
należności	 budżetowych	 określające	 podmiot,	
przedmiot	 opodatkowania,	powstanie	obowiązku	
podatkowego,	podstawę	opodatkowania,	stawki	po-
datkowe	oraz	regulujące	prawa	i	obowiązki	organów	
podatkowych,	podatników,	płatników	 i	 inkasentów,	
a	także	ich	następców	prawnych	oraz	osób	trzecich;

2)		 	przepisach	prawa	podatkowego	–	rozumie	się	przez	
to	przepisy	ustaw	podatkowych,	postanowienia	raty-
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fikowanych	 przez	 Rzeczpospolitą	 Polską	 umów	
o	unikaniu	podwójnego	opodatkowania	oraz	ratyfi-
kowanych	 przez	 Rzeczpospolitą	 Polską	 innych	
umów	międzynarodowych	dotyczących	problematy-
ki	podatkowej,	 a	 także	przepisy	aktów	wykonaw-
czych	wydanych	na	podstawie	ustaw	podatkowych;

3)		 	podatkach	–	rozumie	się	przez	to	również:
a)			zaliczki	na	podatki,
b)			raty	podatków,	jeżeli	przepisy	prawa	podatko-

wego	przewidują	płatność	podatku	w	ratach,
c)		 	opłaty	oraz	niepodatkowe	należności	budżetowe;

4)		 	księgach	podatkowych	–	rozumie	się	przez	to	księgi	
rachunkowe,	podatkową	księgę	przychodów	 i	 roz-
chodów,	ewidencje	oraz	rejestry,	do	których	prowa-
dzenia,	do	celów	podatkowych,	na	podstawie	odręb-
nych	przepisów,	obowiązani	są	podatnicy,	płatnicy	
lub	inkasenci;

5)		 	deklaracjach	–	rozumie	się	przez	to	również	zezna-
nia,	wykazy,	zestawienia	oraz	informacje,	do	których	
składania	obowiązani	są,	na	podstawie	przepisów	
prawa	podatkowego,	podatnicy,	płatnicy	i	inkasenci;

6)		 	ulgach	podatkowych	–	rozumie	się	przez	to	przewi-
dziane	w	przepisach	prawa	podatkowego	zwolnienia,	
odliczenia,	obniżki	albo	zmniejszenia,	których	zasto-
sowanie	powoduje	obniżenie	podstawy	opodatkowa-
nia	 lub	wysokości	podatku,	z	wyjątkiem	obniżenia	
kwoty	podatku	należnego	o	kwotę	podatku	naliczo-
nego,	w	rozumieniu	przepisów	o	podatku	od	towa-
rów	i	usług,	oraz	innych	odliczeń	stanowiących	ele-
ment	konstrukcji	tego	podatku;

7)		 	zwrocie	podatku	–	rozumie	się	przez	to	zwrot	różni-
cy	podatku	lub	zwrot	podatku	naliczonego	w	rozu-
mieniu	przepisów	o	podatku	od	 towarów	 i	usług,	
a	 także	 inne	 formy	zwrotu	podatku	przewidziane	
w	przepisach	prawa	podatkowego;

8)		 	niepodatkowych	należnościach	budżetowych	–	rozu-
mie	się	przez	 to	niebędące	podatkami	 i	opłatami	
należności	stanowiące	dochód	budżetu	państwa	lub	
budżetu	 jednostki	samorządu	 terytorialnego,	wyni-
kające	ze	stosunków	publicznoprawnych;

9)		 	działalności	gospodarczej	 –	 rozumie	się	przez	 to	
każdą	działalność	zarobkową	w	rozumieniu	przepi-
sów	ustawy	z	dnia	6	marca	2018	r.	–	Prawo	przedsię-
biorców	 (Dz.U.	poz.	646,	1479,	1629,	1633	 i	2212),	
w	tym	wykonywanie	wolnego	zawodu,	a	także	każdą	
inną	działalność	zarobkową	wykonywaną	we	wła-
snym	imieniu	i	na	własny	lub	cudzy	rachunek,	nawet	
gdy	inne	ustawy	nie	zaliczają	tej	działalności	do	dzia-
łalności	gospodarczej	 lub	osoby	wykonującej	 taką	
działalność	–	do	przedsiębiorców;

10)		 	cenie	transferowej	–	rozumie	się	przez	to	cenę	trans-
ferową	w	 rozumieniu	art.	23m	ust.	1	pkt	1	ustawy	
z	dnia	26	 lipca	1991	r.	o	podatku	dochodowym	od	
osób	fizycznych	(Dz.U.	z	2018	r.	poz.	1509,	z	późn.	
zm.)	oraz	art.	11a	ust.	1	pkt	1	ustawy	z	dnia	15	lutego	
1992	r.	o	podatku	dochodowym	od	osób	prawnych	
(Dz.U.	z	2018	r.	poz.	1036,	z	późn.	zm.);

11)		 	(uchylony);
12)		 	(uchylony);
13)		 	dokumencie	elektronicznym	–	rozumie	się	przez	to	

dokument	elektroniczny,	o	którym	mowa	w	art.	 3	
pkt	2	ustawy	z	dnia	17	lutego	2005	r.	o	informatyzacji	

działalności	podmiotów	 realizujących	zadania	pu-
bliczne	(Dz.U.	z	2019	r.	poz.	700	i	730);

14)		 	portalu	podatkowym	–	rozumie	się	przez	to	system	
teleinformatyczny	administracji	 skarbowej	służący	
do	kontaktu	organów	podatkowych	z	podatnikami,	
płatnikami	 i	 inkasentami,	 a	 także	 ich	następcami	
prawnymi	oraz	osobami	 trzecimi,	w	szczególności	
do	wnoszenia	podań,	składania	deklaracji	oraz	dorę-
czania	pism	organów	podatkowych	za	pomocą	środ-
ków	komunikacji	elektronicznej;

15)		 	podaniu	lub	deklaracji	odwzorowanych	cyfrowo	–	ro-
zumie	się	przez	to	dokument	elektroniczny	będący	
kopią	elektroniczną	podania	 lub	deklaracji,	 złożo-
nych	w	 jednostkach	organizacyjnych	administracji	
skarbowej	w	postaci	 innej	niż	elektroniczna,	który	
został	wprowadzony	do	systemu	teleinformatyczne-
go	Szefa	Krajowej	Administracji	Skarbowej	w	spo-
sób	zapewniający	niezaprzeczalność	i	integralność	
odwzorowanych	danych;

16)   przedsiębiorstwie w spadku – rozumie się przez to 
przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy 
z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym 
przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwie-
niach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;

17)   zarządzie sukcesyjnym – rozumie się przez to za-
rząd sukcesyjny w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 
2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem 
osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych 
z sukcesją przedsiębiorstw;

18)		 	korzyści	podatkowej	–	rozumie	się	przez	to:
a)			niepowstanie	zobowiązania	podatkowego,	od-

sunięcie	w	czasie	powstania	zobowiązania	po-
datkowego	lub	obniżenie	jego	wysokości,

b)			powstanie	lub	zawyżenie	straty	podatkowej,
c)			powstanie	nadpłaty	lub	prawa	do	zwrotu	podat-

ku	albo	zawyżenie	kwoty	nadpłaty	lub	zwrotu	
podatku,

d)			brak	obowiązku	pobrania	podatku	przez	płatnika,	
jeżeli	wynika	on	z	okoliczności	wskazanych	w	lit.	a;

19)		 	środkach	ograniczających	umowne	korzyści	–	rozumie	
się	przez	to	postanowienia	ratyfikowanych	przez	Rzecz-
pospolitą	Polską	umów	o	unikaniu	podwójnego	opodat-
kowania	oraz	ratyfikowanych	przez	Rzeczpospolitą	
Polską	innych	umów	międzynarodowych	dotyczących	
problematyki	podatkowej	lub	inne	środki	ograniczające	
lub	odmawiające	korzyści	wynikających	z	tych	umów.

Art. 3a. [Forma elektroniczna deklaracji]
§	1.	Jeżeli	odrębne	przepisy	nie	stanowią	inaczej,	de-

klaracje	mogą	być	składane	za	pomocą	środków	komu-
nikacji	elektronicznej.

§	2.	Organ	podatkowy,	elektroniczna	skrzynka	po-
dawcza	 systemu	 teleinformatycznego	 administracji	
skarbowej	 lub	portal	podatkowy	potwierdzają,	w	for-
mie	dokumentu	elektronicznego,	złożenie	deklaracji	za	
pomocą	środków	komunikacji	elektronicznej.

§	3.	(uchylony)

Art. 3b. [Deklaracja składana za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej]

§	1.	Deklaracja	składana	za	pomocą	środków	komu-
nikacji	elektronicznej	powinna	zawierać:
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1)		 	dane	w	ustalonym	formacie	elektronicznym,	zawarte	
we	wzorze	deklaracji	określonym	w	odrębnych	prze-
pisach;

2)		 	jeden	podpis	elektroniczny.
§	2.	Minister	właściwy	do	spraw	finansów	publicz-

nych	w	porozumieniu	z	ministrem	właściwym	do	spraw	
informatyzacji	określi,	w	drodze	rozporządzenia:
1)		 	(uchylony)
2)		 	sposób	przesyłania	deklaracji	 i	podań	za	pomocą	

środków	komunikacji	elektronicznej;
3)		 	rodzaje	podpisu	elektronicznego,	którymi	powinny	

być	opatrzone	poszczególne	typy	deklaracji	lub	po-
dań.

§	3.	Wydając	rozporządzenie,	o	którym	mowa	w	§	2,	
minister	właściwy	do	spraw	finansów	publicznych	po-
winien	uwzględnić:
1)		 	potrzebę	zapewnienia	bezpieczeństwa,	wiarygodno-

ści	i	niezaprzeczalności	danych	zawartych	w	dekla-
racjach	i	podaniach	oraz	potrzebę	ich	ochrony	przed	
nieuprawnionym	dostępem;

2)		 	limity	wysokości	zobowiązania	podatkowego,	kwoty	
nadpłaty	lub	zwrotu	podatku	wynikających	z	dekla-
racji	 i	 rodzaj	podatku,	którego	dotyczy	deklaracja,	
a	 także	wymagania	dla	poszczególnych	 rodzajów	
podpisu	elektronicznego,	w	szczególności	dotyczą-
ce	weryfikacji	podpisu	i	kwalifikowanych	elektronicz-
nych	znaczników	czasu.

Art. 3c. (uchylony)

Art. 3d. [Składanie deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej]

Składanie	deklaracji	za	pomocą	środków	komunika-
cji	elektronicznej	wójtowi,	burmistrzowi	(prezydentowi	
miasta),	staroście,	marszałkowi	województwa	regulują	
odrębne	przepisy.

Art. 3e. [Zgoda na doręczanie pism w formie do-
kumentu elektronicznego]

§	1.	Organ	podatkowy	może	zwrócić	się	do	podatni-
ka,	płatnika	lub	inkasenta	o	wyrażenie	zgody	na	dorę-
czanie	pism	w	formie	dokumentu	elektronicznego	we	
wszystkich	sprawach	podatkowych	załatwianych	przez	
ten	organ.

§	2.	W	przypadku	wyrażenia	przez	podatnika,	płatni-
ka	lub	inkasenta	zgody,	o	której	mowa	w	§	1,	organ	po-
datkowy	poucza	ich	o	skutkach	prawnych	wynikających	
z	wyrażenia	tej	zgody.

§	3.	Do	doręczania,	o	którym	mowa	w	§	1,	stosuje	się	
przepisy	art.	144a	oraz	art.	146.

Art. 3f. [Portal podatkowy]
§ 1. Uwierzytelnianie podatników, płatników, inka-

sentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich 
na portalu podatkowym wymaga użycia danych we-
ryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfika-
tu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają 
na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu 
realizacji usługi online, profilu zaufanego, profilu 
osobistego albo innego środka identyfikacji elektro-
nicznej, wydanego w systemie identyfikacji elektro-
nicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfi-

kacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 
pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usłu-
gach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 162), adekwatnie do poziomu bezpie-
czeństwa środka identyfikacji elektronicznej wyma-
ganego dla usług świadczonych w portalu podatko-
wym.

§	2.	Minister	właściwy	do	spraw	finansów	publicz-
nych	określi,	w	drodze	rozporządzenia,	zakres	i	warunki	
korzystania	z	portalu	podatkowego,	mając	na	względzie	
potrzebę	zapewnienia	bezpieczeństwa,	wiarygodności	
i	niezaprzeczalności	danych	zawartych	we	wnioskach,	
deklaracjach	 i	 pismach	 oraz	 potrzebę	 ich	 ochrony	
przed	nieuprawnionym	dostępem.

§	3.	Minister	właściwy	do	spraw	finansów	publicz-
nych	 może	 określić,	 w	 drodze	 rozporządzenia,	 inny	
sposób	identyfikacji	na	portalu	podatkowym	niż	prze-
widziany	 w	 §	 1,	 mając	 na	 względzie	 potrzebę	 upo-
wszechniania	kontaktów	z	organami	podatkowymi	za	
pośrednictwem	 portalu	 podatkowego	 oraz	 koniecz-
ność	zapewnienia	bezpieczeństwa,	poufności	i	pewno-
ści	w	procesie	identyfikacji.

§	4.	Minister	właściwy	do	spraw	finansów	publicz-
nych	określi,	w	drodze	rozporządzenia,	rodzaje	spraw,	
które	mogą	być	załatwiane	z	wykorzystaniem	portalu	
podatkowego,	mając	na	względzie	potrzebę	stopnio-
wego	upowszechniania	elektronicznej	formy	kontaktów	
z	organami	podatkowymi	oraz	charakter	tych	spraw.

§	5.	Minister	właściwy	do	spraw	finansów	publicz-
nych	może,	w	drodze	rozporządzenia,	wskazać	organy	
podatkowe,	które	załatwiają	sprawy	z	wykorzystaniem	
portalu	podatkowego,	mając	na	względzie	usprawnie-
nie	pracy	urzędów	i	obsługi	podatników,	płatników,	in-
kasentów,	ich	następców	prawnych	oraz	osób	trzecich.

Art. 4. [Obowiązek podatkowy]
Obowiązkiem	podatkowym	jest	wynikająca	z	ustaw	

podatkowych	nieskonkretyzowana	powinność	przymu-
sowego	świadczenia	pieniężnego	w	związku	z	zaistnie-
niem	zdarzenia	określonego	w	tych	ustawach.

Art. 5. [Zobowiązanie podatkowe]
Zobowiązaniem	podatkowym	jest	wynikające	z	obo-

wiązku	podatkowego	zobowiązanie	podatnika	do	za-
płacenia	na	rzecz	Skarbu	Państwa,	województwa,	po-
wiatu	albo	gminy	podatku	w	wysokości,	w	terminie	oraz	
w	miejscu	określonych	w	przepisach	prawa	podatko-
wego.

Art. 6. [Podatek]
Podatkiem	jest	publicznoprawne,	nieodpłatne,	przy-

musowe	 oraz	 bezzwrotne	 świadczenie	 pieniężne	 na	
rzecz	Skarbu	Państwa,	województwa,	powiatu	lub	gmi-
ny,	wynikające	z	ustawy	podatkowej.

Art. 7. [Podatnik]
§	1.	Podatnikiem	jest	osoba	fizyczna,	osoba	praw-

na	lub	jednostka	organizacyjna	niemająca	osobowości	
prawnej,	podlegająca	na	mocy	ustaw	podatkowych	obo-
wiązkowi	podatkowemu.

§	2.	Ustawy	podatkowe	mogą	ustanawiać	podatnika-
mi	inne	podmioty	niż	wymienione	w	§	1.


