
 

 
 

Polskie i europejskie  

prawo podatkowe 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja 
podatkowa (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) 

 



PRAWO PODATKOWE 

 

Prawo podatkowe jest istotną częścią całego 

systemu prawnego obowiązującego w 

każdym państwie.  

Wpływy z podatków pobieranych czy to na 

rzecz budżetu państwa, czy też budżetów 

samorządowych stanowią zasadnicze źródło 

dochodu publicznego, dzięki któremu mogą 

być pokrywane wydatki publiczne. Dlatego 

też im większy zakres zadań tym pojawia się 

większa potrzeba podatkowa. 

 

 

 



PRAWO PODATKOWE 

 jest  prawem publicznym, dlatego jako 

takie służy przede wszystkim ochronie 

interesu publicznego (ogólnego), a nie 

praw jednostki; 

 to ogół norm prawa publicznego 

regulujących ustalanie i pobieranie 

podatków zarówno od strony treści, jak 

i formy tych czynności; 

 prawo podatkowe nie jest skodyfikowane. 

 



PODZIAŁ PRAWA PODATKOWEGO 

 

 ogólną część prawa podatkowego 
stanowią przepisy aktów prawnych, które 
normują zagadnienia wspólne dla 
wszystkich podatków, takie jak 
konstrukcje podatku, zobowiązania 
podatkowe oraz postępowanie 
podatkowe, kwestie te w Polsce obecnie 
reguluje: 

 

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja 
podatkowa (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 201) 



PODZIAŁ PRAWA PODATKOWEGO 
 

Część szczegółową prawa podatkowego stanowią normy prawne zawarte w aktach 

prawnych regulujące konstrukcje poszczególnych podatków, w szczególności są to: 

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 
2018 r. poz. 200) 

 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 
2017 r. poz. 2343) 

 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1221) 

 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 43) 

 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 833) 

 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892) 

 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1821) 

 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 
2017 r. poz. 1150) 

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1785) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POJĘCIE PODATKU 

 

Podatek jest świadczeniem pieniężnym, ogólnym, 

zasadniczym, bezzwrotnym, nieodpłatnym, przymusowym, 

jednostronnie ustalonym i pobieranym przez państwo od 

określonego podmiotu z tytułu istnienia określonego 

przedmiotu podatkowego w stosunku do konkretnej podstawy 

opodatkowania w wysokości wynikającej z określonej stawki 

(stopy podatkowej) z zachowaniem ściśle określonych 

warunków płatności. 

 

(definicja teoretyczna) 



POJĘCIE PODATKU 

 

Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, 

przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne 

na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub 

gminy, wynikające z ustawy podatkowej. 

 

(definicja ustawowa – wynikająca z art. 6 o.p.)  

 



PODATEK 

wynikające z 

ustawy 

bezzwrotne 
przymusowe 

ponoszone na rzecz 

Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

pieniężne 

nieodpłatne 



ELEMENTY PODATKU 

ELEMENTY STAŁE: 

 forma pieniężna - tzn. że podatkiem są tylko świadczenia 

pieniężne; 

 ogólny charakter - tzn. że podatek jest świadczeniem  

o charakterze ogólnym a nie indywidulanym, jest on 

nakładany na określone grupy osób według pewnych 

ogólnych zasad prawa; 

 świadczenie o charakterze zasadniczym - tzn. że 

podatek jest głównym dochodem państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego, gdyż jest przede wszystkim 

pobierany w celu zapewnienia państwu wpływów 

pieniężnych niezbędnych do realizacji jego zadań; 



ELEMENTY PODATKU 

 

ELEMENTY STAŁE (c.d.): 

 bezzwrotny charakter - tzn. że podatek należy 
do definitywnych dochodów państwa, a więc raz 
pobrany z danego źródła poboru nie wraca już do 
tego źródła poboru; 

 nieodpłatny charakter - tzn. że  podatek jest 
świadczeniem nieodpłatnym, gdyż państwo nie 
dokonuje na rzecz podatnika żadnego 
skonkretyzowanego świadczenia wzajemnego; 

 przymusowy charakter - tzn. że między 
zobowiązanym do zapłaty podatku a podmiotem, 
na rzecz którego uiszczany jest podatek zachodzi 
stosunek podległości. 

 



ELEMENTY PODATKU 

 

ELEMENTY ZMIENNE PODATKU  

 podmiot  

 przedmiot podstawa opodatkowania  

 stawka podatkowa  

 skala podatkowa 

 warunki i tryb płatności podatku 

 ulgi oraz wyłączenia podatkowe  



PODMIOT PODATKU 

Podmiotem podatku jest ten, kto podatek 
ustanawia i pobiera na swoją rzecz, jak i ten, kto 
jest zobowiązany do zapłacenia podatku. 
 

Podmiot czynny   

 podmiot, na rzecz którego pobiera się podatek;  

 podmiotem czynnym jest państwo reprezentowane 
przez Skarb Państwa, a także jednostki samorządu 
terytorialnego, czyli gmina, powiat, województwo  

 

Podmiot bierny   

 podmiot, który uiszcza podatek bądź jest 
zobowiązany do jego uiszczenia;  

 sferze podmiotu biernego podatku można wyróżnić 
podatnika, płatnika oraz inkasenta   

 

 

 



PODMIOT CZYNNY 

Podmiotami czynnymi zgodnie z art. 13 o.p. są organy podatkowe,  

ale również mogą nimi być organy, którym Rada Ministrów w drodze 

rozporządzenia nadała takie uprawnienia (art. 13a o.p.) 

 definicja podatku z art. 6 o.p., wskazuje również podmiot czynny 

podatku, którym jest państwo reprezentowane przez Skarb Państwa, 

a także jednostki samorządu terytorialnego, czyli gmina, powiat, 

województwo; 

 w imieniu państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego (związku 

publicznoprawnego), występują organy podatkowe, które dysponują 

uprawnieniami do ustalania wysokości zobowiązania podatkowego 

lub określania przysługujących mu należności podatkowych;  

 organy podatkowe można podzielić na organy państwowe oraz 

samorządowe. 
 



PODMIOT CZYNNY 

Podmiotami czynnymi podatku są organy podatkowe (art. 13 o.p.) 

wskazane jako katalog zamknięty, do których zawarto 

unormowania co do ich właściwości, a są nimi: 

1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-

skarbowego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo 

marszałek województwa  

2) naczelnik urzędu celno-skarbowego jako organ odwoławczy  

3) dyrektor izby administracji skarbowej 

4) samorządowe kolegium odwoławcze 

5) Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

6) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 

7) Minister właściwy do spraw finansów publicznych 

 



PODMIOT CZYNNY 

Podmiotami czynnymi podatku mogą być również 

organy, którym Rada Ministrów w drodze 

rozporządzenia nadała takie uprawnienia (art. 13a 

o.p.) 

1)  Szefowi Agencji Wywiadu, 

2)  Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

3)  Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

4)  Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, 

5)  Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

 

 

 



PODMIOT BIERNY 

 

Podmiotem biernym jest podmiot, który 

uiszcza podatek bądź jest zobowiązany 

do jego uiszczenia. 

Podmiotami biernymi są: 

 podatnik (art. 7 o.p.) 

 płatnik (art. 8 o.p.) 

 inkasent (art. 9 o.p.) 



PODATNIK 

 zgodnie z art. 7 § 1 o. p. podatnikiem 

jest osoba fizyczna, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej, podlegająca na 

mocy ustaw podatkowych obowiązkowi 

podatkowemu;  

 ponadto art. 7 § 2 o. p. wskazuje, iż 

ustawy podatkowe mogą ustanawiać 

podatnikami inne podmioty niż wyżej 

wymienione  

 



PODATNIK FORMALNY A PODATNIK MATERIALNY  

Podatnik formalny  

 podmiot, który z mocy ustawy podatkowej obowiązany 
jest do obliczenia i wpłacenia właściwemu organowi 
podatku albo podmiot, wobec którego może zostać 
wydana i doręczona decyzja ustalająca wysokość podatku 
np. przedsiębiorca który jest podatnikiem podatku 
dochodowego, podatku od towarów i usług 
 

Podatnik materialny   

 podmiot, który uiszczając podatek dokonuje tego z 
rzeczywistym uszczupleniem swojego dochodu bądź 
majątku   

  

 



PŁATNIK  

 zgodnie z art. 8 o. p. płatnikiem jest osoba fizyczna, 

osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

niemająca osobowości prawnej, obowiązana na 

podstawie przepisów prawa podatkowego do 

obliczenia i pobrania od podatnika podatku i 

wpłacenia go we właściwym terminie organowi 

podatkowemu 

 płatnik to swoistego rodzaju pośrednik pomiędzy 

podmiotem czynnym a podatnikiem 

 osoba, która jest obowiązana do obliczenia 

podatku, pobrania i wpłacenia go na rachunek 

właściwego budżetu. 



PŁATNIK 
 

Przykłady podmiotów/osób mających obowiązek 

obliczyć podatek i pobrać go od podatnika, a będących 

płatnikami np. : 

 zakład pracy (wypłata wynagrodzenia ),  

 organy rentowe i emerytalne (ZUS, KRUS),  

 notariusz (umowa darowizny)  

 

Podmioty te dokonują w/w czynności poprzez 

zmniejszenia wynagrodzenia, renty, emerytury lub 

uzależnienia ostatecznego potwierdzenia dokonania 

czynności cywilnoprawnej od uiszczenia należnego 

podatku. 



INKASENT  
 

 zgodnie z art. 9 o.p., inkasentem jest osoba fizyczna, 

osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

niemająca osobowości prawnej, obowiązana do 

pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we 

właściwym terminie organowi podatkowemu 

 osoba, która jest obowiązana do pobrania podatku i 

wpłacenia go na rachunek właściwego budżetu; 

 przykładem inkasenta może być sołtys, który może 

dokonać poboru podatku rolnego i leśnego na mocy 

uchwały rady gminy. 



ŹRÓDŁO PODATKOWE 

Źródłem podatkowym są: 

 środki podatnika, z których opłaca on 

podatek, czyli dochód bądź majątek 

podatnika; 

 w podatkach bezpośrednich przedmiot 

podatkowy jest związany ze źródłem 

podatkowym; 

 w podatkach pośrednich przedmiot 

podatkowy i źródło podatkowe są całkowicie 

od siebie oderwane. 

 



PRZEDMIOT PODATKU  

 

 przedmiotem podatku, czyli przedmiotem 

opodatkowania są stany faktyczne lub prawne, 

od których zaistnienia ustawodawca wiąże 

powstanie obowiązku podatkowego, czyli 

nieskonkretyzowanej powinności uiszczenia 

podatku; 

 rzeczy lub zjawiska te mogą mieć charakter 

ciągły, jednorazowy oraz powtarzalny. 

 



PRZEDMIOT PODATKU  

Przykłady przedmiotu podatku: 

 uzyskiwanie dochodu w drodze stosunku pracy;  

 przejście prawa własności rzeczy z jednego 

podmiotu na drugi w drodze umowy sprzedaży; 

 uzyskiwanie dochodu w drodze najmu 

nieruchomości; 

 uzyskiwanie dochodu w drodze prowadzenia 

działalności gospodarczej; 

 posiadanie nieruchomości. 

 



PODSTAWA OPODATKOWANIA 

Podstawa opodatkowania (nazywana również podstawą 

wymiaru podatku) jest konkretyzacją przedmiotu 

opodatkowania. 

Może ona przybrać następujące formy: 

 Wartościową(np. wysokość dochodu uzyskanego w ciągu 

roku kalendarzowego wyrażona w złotych, wartość 

rynkowa kupowanego samochodu)  

 Ilościową (np. powierzchnia nieruchomości wyrażona w 

metrach kwadratowych, powierzchnia użytków rolnych 

w gospodarstwie w tzw. hektarach) 



PODSTAWA OPODATKOWANIA A PRZEDMIOT PODATKU 

 

LP. 

 

RODZAJ PODATKU 

 

 

PRZEDMIOT PODATKU 

 

PODSTAWA OPODATKOWANIA 

Wartościowa Ilościowa 

 

1 

 

dochodowy od osób 

fizycznych   

 

 

zdarzenia prowadzące do powstania 

dochodu, na przykład stosunek pracy 

(zob. art. 9 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 

pkt 1 u. p. d. o. f.)   

 

   

dochód (zob. art. 26 ust. 1 

u. p. d. o. f.)   

 

 

 

------------ 

 

2 

 

od nieruchomości  

 

 

posiadanie samoistne gruntu (zob. art. 2 

ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 2 u. 

p. o. l.)   

 

 

powierzchnia gruntu 

wyrażona w m2 (zob. art. 

4 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 

5 ust. 1 pkt 1 u. p. o. l.) 

  

 

 

3 

 

od spadków i darowizn 

  

 

 

nabycie własności rzeczy lub praw 

majątkowych w drodze dziedziczenia 

(zob. art. 1 ust. 1 pkt 1 u. p. s. d.)   

 

 

wartość czysta (netto) 

nabytych rzeczy lub praw  

majątkowych (zob. art. 7 

ust. 1 u. p. s. d.)   

 



PODSTAWA OPODATKOWANIA A PRZEDMIOT PODATKU 

 

LP 

 

 

RODZAJ PODATKU 

 

 

PRZEDMIOT PODATKU 

 

PODSTAWA OPODATKOWANIA 

Wartościowa Ilościowa 

 

4 

 

od czynności 

cywilnoprawnych 

  

 

 

umowa sprzedaży rzeczy lub 

prawa majątkowego (zob. art. 1 

ust. 1 pkt 1 lit a u. p. c. c.)   

 

 

wartość rynkowa zbywanej 

rzeczy lub prawa 

majątkowego (zob. art. 6 

ust. 1 pkt 1 u. p. c. c.)   

 

5 

 

od towarów i usług 

  

 

 

odpłatna dostawa towarów na 

terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 

1 pkt 1 u. p. t. u.)   

 

 

wszystko, co stanowi 

zapłatę, którą dokonujący 

dostawę otrzymał lub ma 

otrzymać (zob. art. 29a ust. 

1 u. p. t. u.)   

 

 

6 

 

akcyzowy   

 

 

produkcja alkoholu etylowego 

(zob. art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z 

art. 8 ust. 1 pkt 1 u. p. a.)   

 

 

liczba hektolitrów alkoholu 

etylowego 100% vol. w 

temperaturze 20° C zawartego 

w gotowym wyrobie (zob. art. 

93 ust. 3 u. p. a.)   

 



STAWKA PODATKOWA  



STAWKA PODATKOWA  

Rodzaje stawek podatkowych ze względu na formę:  

 procentowe określa wielkość podatku w sposób względny, w postaci 

ułamka zwykłego np.  podatek od towarów i usług 23%, 8%, itd. 

 kwotowe określa ilość jednostek pieniężnych podatku pobieranego od 

podstawy opodatkowania i wyrażona jest w liczbach absolutnych np. 

maksymalna stawka na rok 2018 podatku od budynków związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej nie może przekroczyć 23,10 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej (obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów ws. górnych 

granic stawek podatków w 2018 r.) 

 mieszane  stanowi wyjątek (występuje tylko na gruncie akcyzy), łączy 

w sobie stawkę kwotową i stawkę procentową np. dotyczy tylko i 

wyłącznie wyrobów tytoniowych, na przykład papierosów: 206,76 zł za 

każde 1000 sztuk (stawka kwotowa) i 31,41% maksymalnej ceny 

detalicznej (stawka procentowa); (zob. art. 99 ust. 2 pkt 1 u. p. a.)   



SKALA PODATKOWA 

Skala podatkowa to uporządkowany zbiór stawek 

podatkowych obowiązujących w danym podatku. 

 

SKALE PODATKOWE 

PROPORCJONALNE NIEPROPORCJONALNE 



SKALA PODATKOWA PROPORCJONALNA 

 

 skala ta nazywana jest również skalą 

liniową 

 charakteryzuje się tym, że stawka 

podatkowa jest stała niezależnie od 

wielkości podstawy opodatkowania, a 

wysokość podatku zmienia się 

proporcjonalnie do zmiany wielkości 

podstawy opodatkowania 

 

 

 



SKALA PODATKOWA PROPORCJONALNA 

 

 

 

 

 

 

 

Taki rodzaj skali podatkowej występuje min. w: 

 podatku dochodowym od osób prawnych,  

 podatku akcyzowym,  

 podatku od towarów i usług,  

 podatku od nieruchomości,  

 podatku rolnym, podatku leśnym,  

 podatku od czynności cywilnoprawnych 

PODSTAWA 

OPODATKOWANIA 

STAWKA PODATKU WYSOKOŚĆ PODATKU 

100 zł 20% 20 zł 

1 000 zł 20% 200 zł 

10 000 zł 20% 2 000 zł 



SKALA PODATKOWA NIEPROPORCJONALNA 

mm 

SKALA 

NIEPROPORCJONALNA 

PROGRESYWANA REGRESYWNA DEREGRESYWNA 



SKALA PROGRESYWNA 

 

Skala ta charakteryzuje się stawką zmienną od 

wielkości podstawy opodatkowania. Im wyższa 

jest podstawa opodatkowania, tym wyższa 

jest stawka podatkowa. 

 

Skala ta może występować w dwóch 

postaciach: 

 progresja globalna 

 progresja szczeblowana (ciągła) 



PROGRESJA GLOBALNA 

 polega na zastosowaniu w stosunku do całej podstawy 

opodatkowania jednej, wynikającej ze skali, zmiennej stawki 

podatkowej;  

 stawka podatkowa wzrasta wówczas wraz ze zwiększaniem się 

podstawy opodatkowania; 

 obecnie, w polskim prawie podatkowym, progresja globalna nie 

występuje. 

 
PODSTAWA OPODATKOWANIA STAWKA PODATKU WYSOKOŚĆ PODATKU  

(dla kwoty maksymalnej) 

od 0 zł do 500 zł 10% 50 zł 

od 501 zł do 1 500 zł 20% 300 zł 

od 1 501 zł do 2 500 zł 30% 750 zł  

od 2 501 zł do …. 40% ….. 



PROGRESJA SZCZEBLOWANA  

 

 polega na tym, że podstawę 

opodatkowania dzieli się na szczeble i do 

każdego szczebla stosuje się inną, 

wynikającą ze skali stawkę podatkową; 

 kwotę podatku oblicza się rozbijając 

podstawę opodatkowania na szczeble i 

obliczając podatek dla każdego szczebla, 

który następnie podlega zsumowaniu. 

 

 



PROGRESJA SZCZEBLOWANA  

W polskim prawie podatkowym skalę taką można spotkać w 

podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od 

spadków i darowizn.  

 

PODSTAWA OPODATKOWANIA STAWKA 

PODATKU 

WYSOKOŚĆ PODATKU 

od 1 zł do 1 000 zł 10% 100 zł 

ponad 1 000 zł do 5 000 zł 20% 100 zł + 20% od nadwyżki  ponad 1 000 zł 

ponad 5 000 zł do 20 000 zł 30% 800 zł + 30% od nadwyżki  ponad 5 000 zł 

ponad 20 000 zł do 30 000 zł 40% 5 000 zł + 40% od nadwyżki  ponad 20 000 zł 

ponad 30 000 zł do ….. 50% 8 300 zł + 50% od nadwyżki  ponad 30 000 zł 



SKALA REGRESYWNA  

 polega na tym, że wraz z wzrostem podstawy 

opodatkowania maleje stawka. 

 obecnie w polskim prawie podatkowym nie występuje.  

 

 

PODSTAWA OPODATKOWANIA 

 

STAWKA PODATKU 

 

WYSOKOŚĆ PODATKU  

(dla kwoty maksymalnej) 

 

od 0 zł do 500 zł 60% 300 zł 

od 501 zł do 1 500 zł 50% 750 zł 

od 1 501 zł do 2 500 zł 40% 1 000 zł 

od 2 501 zł do …. 30% …… 



SKALA DEGRESYWNA  

 polega na tym, iż w miarę zmniejszania się podstawy 

opodatkowania maleje stawka podatkowa; 

 w przypadku gdy podstawa opodatkowania zmniejszy 

się do pewnej ustalonej kwoty (minimum), wówczas 

staje się już stałą stawką ; 

 obecnie w polskim prawie podatkowym nie występuje. 

 

PODSTAWA OPODATKOWANIA STAWKA PODATKU WYSOKOŚĆ PODATKU  

(dla kwoty maksymalnej) 

 

od 0 zł do 500 zł 60% 300 zł 

od 501 zł do 1 500 zł 50% 750 zł 

od 1 501 zł do 2 500 zł 40% 1 000 zł 

od 2 501 zł do …. 40% …….. 



WARUNKI I TRYB PŁATNOŚCI PODATKU 

 środek zapłaty podatku – jest nim zasadniczo pieniądz będący w obiegu  

w chwili zapłaty podatku. 

 forma zapłaty podatku – określona została w art. 60 § 1 o.p., który 
przewiduje zapłatę podatku w dwóch formach:  

 w formie gotówkowej poprzez zapłatę gotówką dokonywaną w kasie 
podmiotu obsługującego organ podatkowy lub na rachunek tego organu 
w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo – kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji 
płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego;  

 w formie bezgotówkowej, gdy zapłata dokonywana jest poprzez 
obciążenie rachunku bankowego podatnika, rachunku w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika 
w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na 
podstawie polecenia przelewu lub zapłaty za pomocą innego niż 
przelew instrumentu płatniczego.  

W myśl art. 61 § 1 o. p. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, 
obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów, uiszczają należy podatek w formie polecenia przelewu. 

 

 



WARUNKI I TRYB PŁATNOŚCI PODATKU 

 tryb zapłaty podatku – w zależności od częstotliwości 
zapłaty: periodycznie lub sporadycznie; w zależności od 
wysokości wpłacanej kwoty: jednorazowo lub w częściach. 

 termin zapłaty podatku:  
 podatek może być uiszczony w terminie ustalonym z 

góry, jako oznaczony dzień lub okres. Zgodnie z art. 47 § 
3 o. p. za termin płatności uważa się ostatni dzień, w 
którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, 
wpłata powinna nastąpić, jeżeli podatnik jest 
obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek,  

 w nawiązaniu do określonego zdarzenia. W myśl art. 47 
§ 1 o. p. termin płatności wynosi 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 
podatkowego, a więc w nawiązaniu do określonego 
zdarzenia. 

 sposób zapłaty podatku:  
 bezpośrednio,  
 pośrednio.  

 



ULGI PODATKOWE  

 przez ulgi podatkowe, stosownie do art. 3 pkt 6 o.p., 
należy rozumieć przewidziane w przepisach prawa 
podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo 
zmniejszenia, których zastosowanie powoduje 
obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości 
podatku;  

 ulgi podatkowej nie stanowi jednak, w myśl tego 
przepisu, obniżenie kwoty podatku należnego o 
kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów 
o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń 
stanowiących element konstrukcji tego podatku;  

 ulgi podatkowe zmniejszają podstawę opodatkowania, 
kwotę podatku lub stawkę podatkową . 

 



ZWOLNIENIE PODATKOWE 

 zwolnienia podatkowe są formą ograniczenia zakresu 

podmiotowego lub przedmiotowego stosowania danego 

podatku. Oznaczają całkowite, choć nie zawsze 

definitywne, na podstawie decyzji ustawodawcy zwolnienie 

określonego stanu faktycznego lub prawnego mieszczącego 

się co prawda w zakresie danego podatku z opodatkowania; 

 obowiązek podatkowy w tym przypadku istnieje, jednak nie 

przekształca się w zobowiązanie podatkowe; 

 określone stany faktyczne lub prawne pozostają w sferze 

zainteresowania ustawodawcy, jednakże z pewnych 

powodów są one traktowane w sposób preferencyjny.   

 

 

 



ZWOLNIENIE PODATKOWE 

Podział na kategorie zwolnień podatkowych: 

 podmiotowe, ustawodawca zwalnia z opodatkowania 

określone kategorie podmiotów ze względu na pewne 

szczególne im cechy np. uczelnie wyższe w zakresie 

podatku od nieruchomości. 

 przedmiotowe, ustawodawca zwalnia z 

opodatkowania określone kategorie przedmiotów 

podatkowych z uwagi na sposób korzystania z nich 

bądź ich przeznaczenie np. pojazdy zabytkowe od 

podatku od środków transportowych, zasiłki z pomocy 

społecznej od podatku dochodowego od osób 

fizycznych.  

 



WYŁĄCZENIE PODATKOWE  

 

 wyłączeniu podlegają określone stany faktyczne lub 

prawne, które nie są obciążone danym podatkiem z 

uwagi na całkowity brak zainteresowania 

ustawodawcy w zakresie ich opodatkowania; 

 obowiązek podatkowy w tym przypadku nie 

powstaje; 

 wyłączenie podatkowe stwarza możliwość objęcia 

danego stanu faktycznego lub prawnego innym 

podatkiem. 

 



ZWOLNIENIE PODATKOWE - WYŁĄCZENIE PODATKOWE 

mm 

 

 

 

ZAKRES 

OPODATKOWANIA 

ZWOLNIENIE 

PODATKOWE 
WYŁACZENIE 

PODATKOWE 



KLASYFIKACJA PODATKÓW  
 ze względu na podmiot, na rzecz którego są pobierane na:  

 podatki państwowe – pobierane na rzecz budżetu państwa,  
 podatki samorządowe – pobierane na rzecz budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego;  

 ze względu na to, czy zachodzi tożsamość podatnika formalnego i materialnego 
na:  

 podatki bezpośrednie – obciążają tych, na których są wymierzone, źródło 
podatkowe jest powiązane z przedmiotem podatkowym,  

 podatki pośrednie – ponoszone przez tych, na których są przerzucone, 
źródło podatkowe jest oderwane od przedmiotu opodatkowania;  

 ze względu na przedmiot opodatkowania na:  
 podatki przychodowe – przedmiotem opodatkowania jest osiąganie 

przychodu, a więc wpływów brutto, przy obliczaniu ich wysokości nie 
potrąca się kosztów ich uzyskania,  

 podatki dochodowe – przedmiotem opodatkowania jest osiąganie 
dochodu, oznaczającego przychód konkretnego podmiotu pomniejszony o 
koszty jego uzyskania, tzw. czysty dochód,  

 podatki majątkowe – przedmiotem opodatkowania jest albo posiadanie 
majątku, albo przyrost majątku,  

 podatki konsumpcyjne – sięgające do dochodu w trakcie jego 
konsumpcyjnego wydatkowania, obciążające w sensie ekonomicznym 
konsumpcję;  

 



KLASYFIKACJA PODATKÓW  

 ze względu na źródło podatkowe, którym może być dochód 

lub majątek podatnika na:  

 podatki od dochodu – nakładane na dochód - które dzielą 

się na:  

 podatki od dochodu uzyskiwanego, dzielą się na:  

 podatki przychodowe – obciążają dochód w toku 

jego powstawania w sposób wstępny,  

 podatki od dochodu czystego (dochodowe) – 

obciążają dochód w sposób ostateczny,  

 podatki od dochodu wydatkowanego (konsumpcyjne) 

– obciążają dochód w toku jego wydatkowania,  

 podatki od majątku (majątkowe) – ponoszone z 

posiadanego majątku lub sięgające do przyrostu majątku.  



OBOWIĄZEK PODATKOWY  

 

Zgodnie z art. 4 o.p. obowiązkiem 

podatkowym jest wynikająca z ustaw 

podatkowych nieskonkretyzowana 

powinność przymusowego 

świadczenia pieniężnego w związku z 

zaistnieniem zdarzenia określonego 

w tych ustawach. 



 ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE  

 

Zgodnie z art. 5 o.p. zobowiązaniem 

podatkowym jest wynikające z 

obowiązku podatkowego zobowiązanie 

podatnika do zapłacenia na rzecz 

Skarbu Państwa, województwa, 

powiatu albo gminy podatku w 

wysokości, w terminie oraz w miejscu 

określonych w przepisach prawa 

podatkowego 



OBOWIĄZEK PODATKOWY A ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE 

m OBOWIĄZEK PODATKOWY 
 

ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wygaśnięcie 

 
 
Jest kategorią obiektywną, co oznacza, 
że na jego powstanie i wygaśnięcie nie 
maja wpływu ani organy podatkowe, 
ani podatnicy; w sytuacji ustania bytu 
prawnego lub faktycznego przedmiotu 
albo podmiotu podatku obowiązek 
podatkowy wygasa  (np. z upływem 
miesiąca, w którym ustały okoliczności 
uzasadniające istnienie obowiązku 
podatkowego (wyrejestrowanie środka 
transportowego, ustanie bytu 
prawnego osoby prawnej).  
 

 
na wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, w 
przeciwieństwie do obowiązku podatkowego, 
maja generalnie wpływ zarówno podatnicy, jak i 
organy podatkowe; wygaśnięcie zobowiązania 
podatkowego jest więc uzależnione od 
konkretnego działania lub zaniechania podatnika 
albo organu podatkowego;  
dwa sposoby wygasania:  
- efektywne (np. zapłata podatku, pobranie 
podatku przez płatnika lub inkasenta, potrącenie, 
zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku, 
przeniesienie własności rzeczy lub praw 
majątkowych, przejęcie własności nieruchomości 
lub prawa majątkowego w post. egzekucyjnym) 
- nieefektywne (np. umorzenie zaległości 
podatkowej, przedawnienie, zaniechanie poboru, 
zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w wyniku 
zastosowania się do interpretacji podatkowej – 
art. 14m O.p.) 
 



OBOWIĄZEK PODATKOWY A ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE 

OBOWIĄZEK 
PODATKOWY 

ZOBOWIĄZANIE 
PODATKOWE 

PODATEK DO 
ZAPŁATY 



POWSTAWANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH  

 

Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych zostały 
uregulowane w art. 21 § 1 o. p.  

 

Zobowiązanie podatkowe powstaje:  

 z mocy prawa (ex lege) w wyniku zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa 
podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania. W takim przypadku 
zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia owego zdarzenia, bez 
wydawania przez organ podatkowy decyzji podatkowej. W ten sposób zobowiązanie 
podatkowe powstaje na przykład:  

 w podatkach dochodowym od osób fizycznych,  
 w podatku od towarów i usług,  
 w podatku akcyzowym;  

 

 na skutek doręczenia konstytutywnej decyzji organu podatkowego ustalającej 
wysokość tego zobowiązania. Zobowiązanie podatkowe powstaje wówczas z dniem 
doręczenia takiej decyzji. Tytułem przykładu trzeba wskazać, że zobowiązanie 
podatkowe w ten sposób powstaje:  

 w podatku od spadków i darowizn,  
 w podatku od nieruchomości w stosunku do osób fizycznych,  
 w podatku rolnym.  

 



PRZEDAWNIENIE PRAWA DO USTALENIA 

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO  

Podstawową zasadą przedawnienia prawa do 

ustalenia zobowiązania podatkowego jest: 

 zobowiązanie podatkowe powstające w drodze 

doręczenia decyzji ustalającej jego wysokość 

nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to 

zobowiązanie została doręczona po upływie  

3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,  

w którym powstał obowiązek podatkowy   

 



PRZEDAWNIENIE PRAWA DO USTALENIA 

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO  

Reguły szczegółowe dotyczące przedawnienia prawa do 
ustalenia zobowiązania podatkowego jest: 

 jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w terminie 
przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, albo w 
złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych 
niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania 
podatkowego, zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod 
warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego 
zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 
podatkowy   

 dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od 
towarów i usług nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to 
zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 
podatkowy   

 

 

 

 



PRZEDAWNIENIE PRAWA DO USTALENIA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO  

Reguły szczegółowe dotyczące przedawnienia prawa do ustalenia 

zobowiązania podatkowego jest (c.d.): 

 zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów 

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze 

źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to 

zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy w tym zakresie  

 odnosi się on do sytuacji, w której podatnik uzyskał ulgę podatkową, lecz 

później nie spełnił warunków uprawniających do skorzystania z ulgi; w 

takim przypadku prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie 

podatkowe powstaje w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące 

utratę prawa do ulgi; termin do wydania tej decyzji wynosi 3 lata od 

końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące 

utratę prawa do ulgi podatkowej, a jeżeli podatnik nie zgłosił organowi 

podatkowemu utraty prawa do ulgi co najmniej na 2 miesiące przed 

upływem tego terminu - termin do wydania decyzji wynosi 5 lat 



PRZEDAWNIENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO 

 zgodnie z art. 70 § 1 o. p. zobowiązanie podatkowe przedawnia się z 

upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął 

termin płatności podatku;  

 trzeba zauważyć, że przedawnienie zobowiązań podatkowych, jako jeden 

ze sposobów ich wygasania, charakteryzuje się skutkiem umarzającym. 

Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia organ podatkowy nie 

może domagać się od podatnika zachowania zgodnego z treścią 

zobowiązania podatkowego, także wtedy, gdy podatnik nie powoła się na 

instytucję przedawnienia;  

 stosownie do art. 70 § 8 o. p. zobowiązania podatkowe zabezpieczone 

hipoteką lub zastawem skarbowym nie ulegają przedawnieniu. Dalsza 

część tego przepisu stanowi, że po upływie terminu przedawnienia 

zobowiązania te mogą być egzekwowane jedynie z przedmiotu 

hipoteki lub zastawu;  

 bieg terminu przedawnienia może ulec zawieszeniu lub przerwaniu.  

 



WYGASANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH 

Zobowiązania podatkowe wygasają w przypadkach określonych  

w art. 59 o.p. 

Podział sposobów wygasania zobowiązań podatkowych następuje między 

innymi ze względu na kryterium zaspokojenia podmiotu czynnego podatku. 

 

SPOSOBY WYGASANIA ZOBOWIĄZAŃ 

PODATKOWYCH  

EFEKTYWNE NIEEFEKTYNE 



WYGASANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH 

Efektywne sposoby wygaśnięcia zobowiązań podatkowych: 

 zapłata (art. 60 - 62b o.p.)  

 pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta 

 potrącenie (art. 64 oraz art. 65 o.p.) 

 zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku (art. 76 – 76b o.p.) 

 przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych (art. 66 o.p.) 

 przejęcie własności nieruchomości lub prawa majątkowego w 

postępowaniu egzekucyjnym 
 

Nieefektywne sposoby wygaśnięcia zobowiązań podatkowych: 

 zaniechanie poboru (art. 21 §1 o.p.) 

 umorzenie zaległości podatkowej ( art. 67a. § 1 pkt 1 o.p.) 

 przedawnienie (art. art. 70 o.p.) 

 zwolnienie z obowiązku zapłaty na podstawie art. 14m o.p. 

 nabycia spadku w całości przez Skarb Państwa albo jednostkę 

samorządu terytorialnego stwierdzonego przez prawomocne 

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku – ze skutkiem na dzień 

otwarcia spadku. 



ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH 

 

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego 

jest instytucją prawną mającą na celu zapewnienie 

wykonania w przyszłości wydanej przez organ 

podatkowy decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 

podatkowego lub określającej wysokość zaległości 

podatkowych. 

 

Sposoby i tryb zabezpieczenia wykonania 

zobowiązania podatkowego zostały określone w art. 

33-46i o.p. 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRAWIE PODATKOWYM  

 odpowiedzialność podatkową definiuje się jako 
uprawnienie do żądania zapłaty od podmiotów 
zobowiązanych (podatnik, płatnik, inkasent, następcy 
prawni, osoby trzecie) oraz możliwość stosowania 
przewidzianych prawem środków zmierzających do 
wyegzekwowania należnych kwot z majątku tychże 
podmiotów. 

 cechy odpowiedzialności:  

 majątkowa - zaspokojenie podmiotu uprawnionego 
następuje z majątku podmiotu zobowiązanego;  

 osobista; 

 nieograniczona - podmiot zobowiązany do uiszczenia 
określonej należności podatkowej odpowiada wobec 
podmiotu uprawnionego całym swoim majątkiem 
zarówno teraźniejszym, jak i przyszłym. 

 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATNIKA  

 zgodnie z art. 26 o. p.  Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem 
za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. 
Odpowiedzialność ta jest: osobista, nieograniczona, majątkowa  

 przedmiotem odpowiedzialności podatnika są podatki wynikające z 
zobowiązań podatkowych. Obejmuje ona także zaliczki na podatki,  
raty podatków, zaległości podatkowe i odsetki od tych zaległości oraz 
należności podlegające zwrotowi bez wezwania organu podatkowego, 
zgodnie z art. 52 o. p. (art. 26a o. p.)  

 zgodnie z art. 29 § 1 o. p. W przypadku osób pozostających w 
związku małżeńskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, 
obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny 
podatnika i jego małżonka.  

 skutki prawne ograniczenia, zniesienia lub wyłączenia wspólności 
majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych 
przed dniem:  

 zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej 
wspólności majątkowej,  

 zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem 
sądu.  

 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATNIKA  

m 

Odpowiedzialność 

podatnika 

podatnik odpowiada  

całym majątkiem 

(odpowiedzialność 

nieograniczona) 

osobista 
niezależna od 

woli 

podatnika 

możliwość wyłączenia 

odpowiedzialności 

podatnika na podst. art. 

26a o.p. 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKA 

 

Zgodnie z art. 30 o.p. § 1 Płatnik, który nie wykonał obowiązków  
odpowiada za podatek: 

 niepobrany od podatnika, 
 podatek pobrany od podatnika w wysokości niższej od 

należnej, 
 podatek pobrany od podatnika a niewpłacony w terminie 
 

 Odpowiedzialność płatnika ma charakter osobisty, majątkowy i 
nieograniczony 

 
 Płatnik odpowiada za należności w/w wymienione całym swoim 

majątkiem: 
 podstawą odpowiedzialności jest decyzja wydana przez 

organ podatkowy;  
 w przypadku płatników pozostających w związku małżeńskim 

odpowiedzialność podatkowa obejmuje ich majątek odrębny 
oraz majątek wspólny płatnika i ich małżonków  

 

 

 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ INKASENTA  

 

Zgodnie z art. 30 o.p. § 2 Inkasent, który nie wykonał obowiązków  
odpowiada za: 

 pobrane, a niewpłacone w terminie podatki (nie można do 
odpowiedzialności pociągnąć podmiotu, na który nałożono 
obowiązek realizacji inkasa, ale obowiązek ten nie został 
wykonany) 

 Odpowiedzialność inkasenta ma charakter osobisty, majątkowy 
i nieograniczony 

 

 Inkasent odpowiada za należności w/w wymienione całym 
swoim majątkiem: 
 podstawą odpowiedzialności jest decyzja wydana przez 

organ podatkowy;  
 w przypadku inkasentów pozostających w związku 

małżeńskim odpowiedzialność podatkowa obejmuje ich 
majątek odrębny oraz majątek wspólny inkasenta i ich 
małżonków  



ODPOWIEDZIALNOŚĆ NASTĘPCÓW PRAWNYCH  

 

Następstwo prawne dotyczy sytuacji, gdy ustał byt 

prawny podatnika, a podatnik przestał istnieć jako 

samodzielny podmiot prawa np.: 

 w przypadku osób fizycznych takim zdarzeniem jest 

śmierć podatnika; 

 w przypadku osób prawnych lub innych jednostek 

organizacyjnych takim zdarzeniem jest likwidacja. 
 

Następstwo prawne oznacza kontynuację sytuacji 

prawnopodatkowej poprzednika: 

 zachodzi ono z mocy prawa, wyłącznie wskutek 

zaistnienia zdarzeń, z którymi przepisy łączą 

następstwo prawne;  

 sukcesja uniwersalna  

 

 

 

 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ NASTĘPCÓW PRAWNYCH  

Następstwo prawne przewidziane w przepisach 

Ordynacji podatkowej: 

 następstwo osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych  

 następstwo osób fizycznych  

 

Następcami prawnymi mogą być: 

 spadkobiercy 

 sukcesorzy przekształceń i połączeń osób 

prawnych 

 zapisobiercy 

 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB TRZECICH  

 

 osoby trzecie nie są stroną stosunku zobowiązania 
podatkowego, wobec czego ponoszą one 
odpowiedzialność tylko wtedy, gdy wskazują na to 
przepisy rozdziału 15 o. p. 

 

 odpowiedzialność ta ma charakter wyjątkowy, 
ponieważ przepisy o odpowiedzialności osób trzecich 
stosuje się z reguły jedynie w sytuacji, gdy brak jest 
możliwości zaspokojenia podmiotu czynnego podatku z 
majątku podatnika 

 

 zgodnie z art. 107 o. p. w przypadkach i w zakresie 
przewidzianych w ustawie za zaległości podatkowe 
podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem 
solidarnie z podatnikiem również osoby trzecie. Osoby 
trzecie odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z 
następcą prawnym podatnika za przejęte przez niego 
zaległości podatkowe. Odpowiedzialność ta ma 
charakter: osobisty, majątkowy i nieograniczony. 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB TRZECICH  

m 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

OSÓB TRZECICH 

solidarna 

wynika zawsze z 

decyzji organu 

podatkowego subsydiarna 

osobista 

akcesoryjna 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB TRZECICH  

Zgodnie z art. 108 o. p., o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej 

organ podatkowy orzeka w drodze decyzji (decyzja konstytutywna). 

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby 

trzeciej nie może zostać wszczęte przed:  

1) upływem terminu płatności ustalonego zobowiązania;  

2) dniem doręczenia decyzji:  

a) określającej wysokość zobowiązania podatkowego 

b) o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta 

c) w sprawie zwrotu zaliczki naliczonego podatku od towarów  

i usług 

d) określającej wysokość należnych odsetek za zwłokę 

e) określającej wysokość zaległości podatkowej, o której mowa 

w art. 52 oraz art. 52a  

3) dniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego - w przypadku, o 

którym mowa w § 3 

4) dniem odstąpienia od czynności zmierzających do 

zastosowania środków egzekucyjnych, zgodnie z przepisami o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji - w przypadku, o 

którym mowa w § 3a.  



ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB TRZECICH  

 

Zakres przedmiotowy odpowiedzialności osób trzecich 

zgodnie z art. 107 o.p.: 

 jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej, 

osoby trzecie odpowiadają również za:  

1) podatki niepobrane oraz pobrane, a 

niewpłacone przez płatników lub inkasentów;  

2) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych;  

3) niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego 

podatku od towarów i usług oraz za 

oprocentowanie tych zaliczek;  

4) koszty postępowania egzekucyjnego  



EGZEKUCJI Z MAJĄTKU OSOBY TRZECIEJ 

 

Zgodnie z art. 108 § 4 o. p.  egzekucja zobowiązania 

wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej 

osoby trzeciej może być wszczęta dopiero wówczas, gdy 

egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości lub w 

części bezskuteczna, odstąpiono od czynności 

zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych 

albo nie przystąpiono do egzekucji administracyjnej w 

wyniku uprawdopodobnienia przez organ egzekucyjny 

braku możliwości uzyskania w toku egzekucji 

administracyjnej kwoty przewyższającej wydatki 

egzekucyjne.  

 

Egzekucja ma  wyjątkowy i pomocniczy charakter 

odpowiedzialności osób trzecich. 



PRZEDAWNIENIE W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

OSÓB TRZECICH  

 

Instytucja przedawnienia w zakresie 
odpowiedzialności osób trzecich została określona 
w art. 118 o. p.:  
 przedawnienie prawa do wydania decyzji przez 

organ podatkowy o odpowiedzialności 
podatkowej osoby trzeciej następuje z upływem 
5 lat  od końca roku kalendarzowego, w którym 
powstała zaległość podatkowa 

 termin przedawnienia zobowiązania 
wynikającego z decyzji, następuje po upływie  
3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym 
została doręczona decyzja o odpowiedzialności 
podatkowej osoby trzeciej 



KATALOG OSÓB TRZECICH  

 rozwiedziony małżonek;  
 członek rodziny;  
 nabywca przedsiębiorstwa;  
 jednoosobowa spółka 

kapitałowa;  
 spółka niemająca osobowości 

prawnej;  
 „firmujący”;  
 właściciel, samoistny 

posiadacz, użytkownik 
wieczysty;  

 dzierżawca lub użytkownik 
rzeczy;  

 wspólnik spółki cywilnej oraz 
wspólnik spółki osobowej;  

 

 członek zarządu spółki 
kapitałowej;  

 członkowie organów 
zarządzających innych osób 
prawnych;  

 likwidatorzy spółek i innych 
osób prawnych;  

 osoby prawne przejmujące 
lub powstałe w wyniku 
podziału;  

 gwarant lub poręczyciel;  
 podatnik czynny VAT za 

zaległości podatkowe 
podmiotu dokonującego na 
jego rzecz dostawy towarów;  

 pełnomocnik podatnika 
czynnego VAT  
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