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USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa

(j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 201; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2491)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. 2. [Stosowanie przepisów ustawy] 
§ 1. Przepisy ustawy stosuje się do:

1)  podatków, opłat oraz niepodatkowych należności 
budżetu państwa oraz budżetów jednostek samo-
rządu terytorialnego, do których ustalania lub okre-
ślania 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 niepodatko-
wych 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 ra-
tyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz raty-
fikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych 
umów międzynarodowych dotyczących problema-
tyki 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 podatkowe-

go przewidują płatność podatku w ratach,
c)  opłaty oraz niepodatkowe należności budżeto-

we;
4)  księgach podatkowych – rozumie się przez to księgi 

rachunkowe, podatkową księgę przychodów i roz-

1  W ujednoliconym przez redakcję tekście uwzględniono wszystkie obowiązujące zmiany. W treści ustawy pogrubioną czcionką 
wyróżniono zmiany wprowadzone 25 grudnia 2017 r., 1 stycznia 2018 r. oraz 13 stycznia 2018 r. Zmiany, które wejdą w życie 
w trakcie 2018 r., zostały przytoczone w ramkach oraz zostały wyróżnione pogrubioną czcionką. W ujednoliconym tekście 
uwzględniono najnowsze zmiany wprowadzone w Ordynacji podatkowej: 
–  ustawą z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2169) – obowiązujące od 

25 grudnia 2017 r.,
–  ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428) – obo-

wiązujące od 1 stycznia 2018 r.,
–  ustawą z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do 

wyłudzeń skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491) – obowiązujące od 13 stycznia 2018 r.,
–  ustawą z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właści-

wego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektó-
rych innych ustaw – do dnia oddania publikacji do druku ustawa nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw – obowiązujące 
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw,

–  ustawą z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa – w dniu oddania publikacji do druku ustawa oczekiwała na publikację 
w Dzienniku Ustaw – obowiązujące od 1 lutego 2018 r.,

oraz wynikające z:
–  obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy 

– Ordynacja podatkowa (M.P. z 2017 r. poz. 809),
–  obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy 

– Ordynacja podatkowa (M.P. z 2017 r. poz. 808).
2  Hasła w klamrach pochodzą od redakcji.
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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 zwolnie-
nia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których 
zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opo-
datkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem ob-
niżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od 
towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących 
element konstrukcji tego podatku;

7)  zwrocie podatku – rozumie się przez to zwrot róż-
nicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w ro-
zumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, 
a także inne formy zwrotu podatku przewidziane 
w przepisach prawa podatkowego;

8)  niepodatkowych należnościach budżetowych – ro-
zumie 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 o swobodzie działalności gospodarczej, w tym 
wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną 
działalność zarobkową wykonywaną we własnym 
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 transakcyjnej – rozumie się przez to cenę 
przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmio-
tami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa 
podatkowego dotyczących podatku dochodowe-
go od osób fizycznych, podatku dochodowego od 
osób prawnych oraz podatku od towarów i usług;

11)  podmiocie krajowym – rozumie się przez to osobę 
fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyj-
ną niemającą osobowości prawnej, mającą miejsce 
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, powiązaną w rozumieniu 
art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 
i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz art. 11 ustawy z dnia 
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, 1926, 1933 i 1948 
oraz z 2017 r. poz. 60) z innym podmiotem oraz zagra-
niczny zakład w rozumieniu tych przepisów, położony 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

12)  podmiocie zagranicznym – rozumie się przez to 
osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę orga-
nizacyjną niemającą osobowości prawnej, mającą 
miejsce zamieszkania lub siedzibę lub zarząd poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powiązaną 
w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku do-
chodowym od osób prawnych z innym podmiotem 
oraz zagraniczny zakład w rozumieniu tych przepi-
sów, położony poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;

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 informaty-
zacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. 
poz. 352 i 1579);

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 do-
ręczania pism organów podatkowych za pomocą 
środków 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.

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 formie 
dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. (uchylony)

Art. 3b. [Deklaracja składana za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej] 

§ 1. Deklaracja składana za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej powinna zawierać:
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 publicznych 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw infor-
matyzacji 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 powi-
nien uwzględnić:
1)  potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodno-

ści i niezaprzeczalności danych zawartych w dekla-


