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 OBOWIĄZEK PODATKOWY ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE 

Definicja 

Art. 4 Ordynacji podatkowej 
Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca  
z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana 
powinność przy- musowego świadczenia pie-
niężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia 
określonego w tych ustawach. 

Art. 5 Ordynacji podatkowej 
Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające  
z obowiązku podatkowego zobowiązanie  
podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Pań-
stwa, województwa, powiatu albo gminy po-
datku w wysokości, w terminie oraz w miejscu 
określonych w przepisach prawa podatkowe-
go. 

Charakter 

OBOWIZEK PODATKOWY JEST KATEGORIĄ 
PIERWOTNĄ WOBEC ZOBOWIĄZANIA  

PODATKOWEGO 
OBOWIĄZEK PODATKOWY MOŻE PRZE-

KSZTAŁCIĆ SIĘ  W ZOBOWIĄZANIE  
PODATKOWE 

(ART. 21 § 1 O.P. – DWA  
SPOSOBY PRZEKSZTAŁCENIA)  

↘ 

ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE JEST KATEGO-
RIĄ WTÓRNĄ WOBEC OBOWIĄZKU  

PODATKOWEGO 

§  (1) z mocy ustawy (IPSO IURE),                         
z dniem zaistnienia zdarzenia, z któ-
rym ustawa podatkowa wiąże po-
wstanie zobowiązania podatkowego 
– art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej 
§ (2) w wyniku doręczenia konsty-

tutywnej decyzji organu podatko-
wego ustalającej wysokość  
zobowiązania podatkowego  
(DORĘCZENIE DECYZJI USTALAJĄCEJ)  
– art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej 

Sposób 
powstania 

Obowiązek podatkowy powstaje samoistnie 
na podstawie ustaw podatkowych  
w związku z zaistnieniem zdarzenia określo-
nego w tych ustawach. Obowiązek podat-
kowy wypływa z norm o charakterze abs-
trakcyjnym i generalnym wywiedzionych  
z ustaw podatkowych. Cechy adresata takiej 
normy i okoliczności, w których ma wyzna-
czony sposób postępowania, określone są 
rodzajowo. 

Powinność 
świadczenia 

NIESKONKRETYZOWANA (ABSTRAKCYJNA),  
NIEZINDYWIDUALIZOWANA 

SKONKRETYZOWANA, 
ZINDYWIDUALIZOWANA 

Sposoby 
wygasania 

Obowiązek podatkowy to kategoria obiektyw-
na – na powstanie i wygaśnięcie obowiązku 
podatkowego, określonego na gruncie przepi-
sów ustaw podatkowych, nie mają wpływu ani 
organy podatkowe, ani podatnicy. Obowiązek 
podatkowy wygasa w momencie ustania bytu 
prawnego lub faktycznego podmiotu albo 
przedmiotu podatku, np. z upływem miesiąca, 
w którym ustały okoliczności uzasadniające 
istnienie obowiązku podatkowego.  
 

Na wygaśnięcie zobowiązania podatkowego,  
w przeciwieństwie do obowiązku podatkowe-
go, mają generalnie wpływ zarówno podatni-
cy, jak i organy podatkowe. Wygaśnięcie zo-
bowiązania podatkowego jest więc uzależnio-
ne od konkretnego działania lub zaniechania 
podatnika albo organu podatkowego, stąd 
można wyróżnić, na podstawie art. 59 §  1  
Ordynacji podatkowej, dwa sposoby wygasa-
nia: efektywne i nieefektywne. 

 


