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ORGAN ADMINISTRUJĄCY

• Na płaszczyźnie prawnej pojęcie organu administracji jest używane

niekonsekwentnie i w różnym znaczeniu;

• Organem administrującym jest „każdy podmiot, któremu prawo

przydaje funkcje administrowania lub któremu prawo stwarza

podstawy do przydania funkcji administrowania, a przydanie to

nastąpiło” (J. Boć, Prawo administracyjne, 2007, s. 132);

• Organ administrujący jest więc podmiotem realizującym

zadania z zakresu administracji publicznej w sposób

władczy. O kompetencji organu informuje przepis prawny

zawarty w akcie normatywnym regulującym daną gałąź

administracji publicznej.



ORGAN PODATKOWY 
Przepisy ustawy Ordynacja podatkowa nie zawierają definicji legalnej

(regulującej) organu podatkowego.

CECHY ORGANU PODATKOWEGO

1. podmiot reprezentujący związek publicznoprawny, a więc stronę stosunku

prawnopodatkowego;

2. jego kompetencje wynikają z aktów normatywnych, w tym przede wszystkim

aktów rangi ustawowej;

3. w jego zakresie kompetencji leży wykonywanie czynności związanych z

wymierzaniem i pobieraniem podatków;

4. przestrzegają z urzędu swojej właściwości (rzeczowej, miejscowej i

instancyjnej)



WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW 
PODATKOWYCH

• ZDOLNOŚĆ PRAWNA ORGANU 

PODATKOWEGO DO PROWADZENIA 

OKREŚLONEGO RODZAJU SPRAW 

DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ 

PODATKOWYCH LUB INNYCH SPRAW 

NORMOWANYCH PRZEPISAMI PRAWA 

PODATKOWEGO



WŁAŚCIWOŚĆ
ORGANU 
PODATKOWEGO 
WG ŹRÓDŁA 
REGULACJI

USTAWOWA –
wynikająca wprost 
z przepisów prawa 
podatkowego

DELEGACYJNA – wynikająca 
z delegacji, a to ze względu na 
przekazanie danej sprawy czy czynności 
procesowej jednemu organowi przez 
drugi organ podatkowy –
WYŁĄCZENIE ORGANU – ART. 
131 O.p.



WŁAŚCIWOŚĆ 
USTAWOWA

RZECZOWA – zdolność prawna organów podatkowych
do prowadzenia określonej kategorii spraw
„Ażeby organ mógł wszcząć postępowanie w indywidualnej
sprawie, musi on być powołany ustawowo do wykonywania
zadań administracji państwowej w zakresie obejmującym ten
rodzaj spraw, do których dana indywidualna sprawa należy”
(E. Iserzon, J. Starościak, KPA. Komentarz 1970, s. 73)

MIEJSCOWA – zdolność prawna organów podatkowych
do prowadzenia określonej kategorii spraw na obszarze
określonej jednostki podziału terytorialnego

INSTANCYJNA – zdolność prawna organu podatkowego
do prowadzenia weryfikacji decyzji w toku instancji oraz
w nadzwyczajnych trybach postępowania podatkowego

Art. 127 OP 
Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne.



Art. 15 Ordynacji podatkowej

§ 1. Organy podatkowe przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.

§ 2. Właściwość rzeczowa i miejscowa jest ustalana z uwzględnieniem również zakresu zadań i

terytorialnego zasięgu działania organów podatkowych, określonych na podstawie odrębnych

przepisów.

Art. 16 Ordynacji podatkowej

Właściwość rzeczową organów podatkowych ustala się według przepisów określających zakres ich

działania.

Art. 17 Ordynacji podatkowej

§ 1. Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych

ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu

wymienionego w art. 133 § 2.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia,

właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych lub

poszczególnych kategorii podatników, płatników lub inkasentów w sposób odmienny niż określony w §

1, uwzględniając w szczególności posiadanie miejsca zamieszkania lub siedziby za granicą, miejsce

uzyskiwania dochodów oraz miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.



WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

Art. 11 ust. 1 ustawy o KAS

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia,

• terytorialny zasięg działania oraz

• siedziby:

– dyrektorów izb administracji skarbowej,

– naczelników urzędów skarbowych,

– naczelników urzędów celno-skarbowych,

– a także siedzibę dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,

uwzględniając potrzebę właściwej organizacji wykonywania zadań.





Art. 17a Ordynacji podatkowej

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej

osoby trzeciej jest organ podatkowy właściwy dla podatnika, płatnika lub inkasenta.

Art. 17b Ordynacji podatkowej

§ 1. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie praw i obowiązków podatnika (płatnika,

inkasenta), przejętych przez następcę prawnego, jest organ podatkowy właściwy dla następcy

prawnego.

§ 2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach następstwa prawnego spadkobierców

oraz zapisobierców jest organ właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.

Art. 18 Ordynacji podatkowej

§ 1. Jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu

rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego,

organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ

podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu

rozliczeniowego.



ORGANY 

PIERWSZEJ INSTANCJI

ORGANY DRUGIEJ INSTANCJI 

(ODWOŁAWCZE)

• naczelnik urzędu skarbowego;

• naczelnik urzędu celno-skarbowego;

• wójt, burmistrz (prezydent miasta),

starosta albo marszałek województwa

• dyrektor izby administracji skarbowej

• organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych

przepisów

Art. 14 ust. 2 ustawy o KAS

Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem wyższego

stopnia w stosunku do dyrektorów izb administracji skarbowej.

• dyrektor izby administracji skarbowej

• organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika

urzędu skarbowego albo naczelnika urzędu celno-

skarbowego;

• organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ

w pierwszej instancji;

• samorządowe kolegium odwoławcze - jako organ

odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta

miasta), starosty albo marszałka województwa

• naczelnik urzędu celno-skarbowego

- jako organ odwoławczy w zakresie decyzji, o których

mowa w art. 83 ust. 4 i 5 ustawy o Krajowej Administracji

Skarbowe

Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem podatkowym - jako:

• organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany

lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia - z urzędu;

• organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 1;



3) organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych;

4) organ właściwy w sprawach dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art.

14b § 1, w zakresie określonym w art. 14e § 1;

5) organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

kredytowe o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej;

6) organ właściwy w sprawach opinii zabezpieczających;

7) organ pierwszej instancji w sprawach, o których mowa w art. 119g § 1.

Art. 13 § 2a Ordynacji podatkowej + art. 22 ustawy o KAS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest organem podatkowym - jako organ właściwy w

sprawach dotyczących wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa

w art. 14b § 1 i w art. 14e § 1a.

Art. 13 § 2b Ordynacji podatkowej

Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym - jako organ

właściwy w sprawach, o których mowa w art. 14a § 1.



ART. 83 
USTAWY O KAS 
[KONTROLA 
CELNO-
SKARBOWA ]

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w

art. 54 ust. 1 pkt 1, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w

postępowanie podatkowe, jeżeli kontrolowany nie złożył korekty deklaracji, o

której mowa w art. 82 ust. 3, albo organ nie uwzględnił złożonej korekty

deklaracji. Przepisy art. 81b § 1 pkt 1 w części dotyczącej postępowania

podatkowego oraz art. 81b § 1 pkt 2 lit. b Ordynacji podatkowej stosuje się

odpowiednio.

2. W przypadku gdy organ uwzględnił złożoną przez kontrolowanego korektę

deklaracji, o której mowa w art. 82 ust. 3, kontrolowanemu doręcza się

zawiadomienie o uwzględnieniu korekty deklaracji.

3. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, następuje z dniem doręczenia

kontrolowanemu postanowienia o przekształceniu, na które nie służy

zażalenie.

4. Naczelnik urzędu celno-skarbowego, który sporządził wynik kontroli celno-

skarbowej, jest właściwy do przeprowadzenia postępowania podatkowego i

wydania decyzji.

5. W przypadku gdy kontrolowana spółka cywilna, jawna, partnerska,

komandytowa albo komandytowo-akcyjna została rozwiązana w trakcie

kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego, postępowanie

podatkowe kończy się decyzją, o której mowa w art. 115 § 4 Ordynacji

podatkowej.

6. Od decyzji, o której mowa w ust. 4 i 5, stronie przysługuje

odwołanie, o którym mowa w art. 221 Ordynacji podatkowej, do

naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję.



Art. 13a Ordynacji podatkowej

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, nadać uprawnienia

organów podatkowych:

1) Szefowi Agencji Wywiadu,

2) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

3) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

4) Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego,

5) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego

- jeżeli jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych i wymogami

bezpieczeństwa państwa.



Art. 9 ust. 1 ustawy o KAS

Minister właściwy do spraw finansów publicznych upoważnia Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej do dysponowania w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych

częścią budżetu państwa wyodrębnioną w celu finansowania działalności KAS.

ORGANY KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

– art. 11 ust. 1 ustawy o KAS

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych;

2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;

4) dyrektor izby administracji skarbowej;

5) naczelnik urzędu skarbowego;

6)  naczelnik urzędu celno-skarbowego.







JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KAS

Art. 36 ust. 1 ustawy o KAS

Jednostkami organizacyjnymi KAS są:

1)  komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra;

2)  Krajowa Informacja Skarbowa;

3)  izby administracji skarbowej;

4)  urzędy skarbowe;

5)  urzędy celno-skarbowe wraz z podległymi oddziałami celnymi;

6)  Szkoła.



Art. 14 Ordynacji podatkowej

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej sprawuje ogólny nadzór w sprawach

podatkowych.

§ 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Administracji

Skarbowej w celu wykonywania ustawowych zadań, w szczególności zadań

analityczno-sprawozdawczych, może przetwarzać dane wynikające z

deklaracji podatkowych składanych do naczelników urzędów skarbowych

oraz naczelników urzędów celno-skarbowych.

§ 3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w § 2, odbywa się z zachowaniem przepisów

o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia funkcjonowanie portalu

podatkowego i jest administratorem danych podatników, płatników, inkasentów, ich

następców prawnych oraz osób trzecich korzystających z tego portalu w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016

r. poz. 922).



ZADANIA SZEFA KRA JOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Art. 14 ust. 1 ustawy o KAS

Do zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej należy:

1) nadzór nad działalnością dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników

urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości, zwanej dalej

„Szkołą”, oraz dyrektorów właściwych w sprawach KAS komórek organizacyjnych w urzędzie obsługującym ministra

właściwego do spraw finansów publicznych, zwanych dalej „komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra”;

2) kształtowanie polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych KAS;

3) realizacja budżetu państwa w zakresie ustalonym dla KAS;

5) rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym

przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym;

5a) przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej i

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art.

119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej;

8) przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

9) koordynowanie kontroli celno-skarbowych wykonywanych przez naczelników urzędów celno-skarbowych;

11) współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi i instytucjami

międzynarodowymi;

20) prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk występujących we właściwości KAS

oraz analizy ryzyka;

21) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.



ZADANIA DYREKTORA KRAJOWEJ 
INFORMACJI SKARBOWEJ

Art. 22 ustawy o KAS

1. Do zadań dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej należy:

1) zapewnianie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej, w tym jej

przetwarzanie i udostępnianie;

2) prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa

podatkowego;

3) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa

podatkowego i celnego;

4) realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w Krajowej Informacji Skarbowej;

5) identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość

wykonywania obowiązków podatkowych i celnych;

6) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

2. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wykonuje zadania na całym terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej przy pomocy Krajowej Informacji Skarbowej.



SPORY O WŁAŚCIWOŚĆ (POZYTYWNE I NEGATYWNE)
Art. 19 Ordynacji podatkowej
§ 1. Spory o właściwość rozstrzyga:
1) między naczelnikami urzędów skarbowych działających na obszarze właściwości miejscowej tego
samego dyrektora izby administracji skarbowej - dyrektor tej izby administracji skarbowej;
2) między naczelnikami urzędów skarbowych działających na obszarze właściwości miejscowych różnych
dyrektorów izb administracji skarbowej - Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
3) między naczelnikami urzędów celno-skarbowych działających na obszarze właściwości miejscowej tego samego
dyrektora izby administracji skarbowej - dyrektor tej izby administracji skarbowej;
4) między naczelnikami urzędów celno-skarbowych działających na obszarze właściwości miejscowej różnych dyrektorów
izb administracji skarbowej - Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
4a) między naczelnikami urzędów skarbowych a naczelnikami urzędów celno-skarbowych - Szef Krajowej Administracji
Skarbowej;
5) między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostą albo marszałkiem województwa a naczelnikiem urzędu
skarbowego lub naczelnikiem urzędu celno-skarbowego - sąd administracyjny;
6) między wójtami, burmistrzami (prezydentami miast) i starostami - wspólne dla nich samorządowe
kolegium odwoławcze, a w razie braku takiego kolegium - sąd administracyjny;
7) między marszałkami województw - sąd administracyjny;
8) w pozostałych przypadkach - Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
§ 2. Spór o właściwość rozstrzyga się, w drodze postanowienia, na wniosek organu będącego stroną sporu.
§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 4, wniosek o rozstrzygnięcie sporu wnosi odpowiednio naczelnik
urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego za pośrednictwem właściwego dyrektora izby administracji
skarbowej.
Art. 20 Ordynacji podatkowej
Do czasu rozstrzygnięcia sporu o właściwość organ podatkowy, na którego obszarze nastąpiło wszczęcie postępowania,
podejmuje tylko te czynności, które są niezbędne ze względu na interes publiczny lub ważny interes strony.



W Y Ł Ą C Z E N I E  
P R A C O W N I K A  O R G A N U  

P O D AT K O W E G O  
O R A Z  

O R G A N U  
P O D AT K O W E G O



WYŁĄCZENIE PRACOWNIKA
Art. 130 Ordynacji podatkowej

§ 1. Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, zwany dalej ,,funkcjonariuszem'',

pracownik urzędu gminy (miasta), starostwa, urzędu marszałkowskiego, izby

administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej, urzędu obsługującego ministra

właściwego do spraw finansów publicznych oraz członek samorządowego kolegium

odwoławczego podlegają wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawach

dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami

prawa podatkowego, w których:

1)są stroną;

2)pozostają ze stroną w takim stosunku prawnym, że rozstrzygnięcie sprawy może

mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki;

3)stroną jest ich małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego

stopnia;



4)stronami są osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub

kurateli;

Art. 130 § 2 OP

Przyczyny wyłączenia od załatwienia sprawy trwają także po ustaniu małżeństwa,

przysposobienia, opieki lub kurateli.

5) byli świadkami lub biegłymi, byli lub są przedstawicielami podatnika albo

przedstawicielem podatnika jest jedna z osób wymienionych w pkt 3 i 4;

6) brali udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;

7) zaistniały okoliczności, w związku z którymi wszczęto przeciw nim

postępowanie służbowe, dyscyplinarne lub karne;

8) stroną jest osoba pozostająca wobec nich w stosunku nadrzędności

służbowej.



Art. 130 § 3 Ordynacji podatkowej

Bezpośredni przełożony pracownika lub funkcjonariusza jest obowiązany na jego

żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w

postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności

niewymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności

pracownika lub funkcjonariusza.



SKUTKI WYŁĄCZENIA PRACOWNIKA

Art. 130 § 4 Ordynacji podatkowej

Jeżeli nastąpi wyłączenie pracownika lub funkcjonariusza, odpowiednio naczelnik urzędu

skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta

albo marszałek województwa, dyrektor izby administracji skarbowej, dyrektor Krajowej

Informacji Skarbowej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyznaczają innego

pracownika lub funkcjonariusza do prowadzenia sprawy.

Art. 130 § 5 Ordynacji podatkowej

W przypadku wyłączenia członka samorządowego kolegium odwoławczego jego prezes

wyznacza osobę uprawnioną do zastąpienia osoby wyłączonej. Jeżeli samorządowe

kolegium odwoławcze na skutek wyłączenia jego członków nie może załatwić sprawy z braku

pełnego składu orzekającego, Prezes Rady Ministrów, w drodze postanowienia, wyznacza do

załatwienia sprawy inne samorządowe kolegium odwoławcze.



WYŁĄCZENIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO

Art. 131 Ordynacji podatkowej

§ 1. Naczelnik urzędu skarbowego podlega wyłączeniu od załatwiania spraw

dotyczących zobowiązań podatkowych lub innych spraw normowanych

przepisami prawa podatkowego, w przypadku gdy sprawa dotyczy:

1)naczelnika urzędu skarbowego albo jego zastępcy;

2)dyrektora izby administracji skarbowej albo jego zastępcy;

3)małżonka, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych albo powinowatych do drugiego stopnia

osób wymienionych w pkt 1 albo 2;

4)osoby związanej stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą wymienioną

w pkt 1 albo 2; podmiotu, z którym osoby wymienione w pkt 1-4 pozostają w takim

stosunku prawnym, że rozstrzygnięcie sprawy może mieć wpływ na ich prawa lub

obowiązki.



WYŁĄCZENIE WÓJTA, BURMISTRZA, 
PREZYDENTA MIASTA

Art. 132 Ordynacji podatkowej

§ 1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, ich zastępcy oraz skarbnik

jednostki samorządu terytorialnego podlegają wyłączeniu od załatwiania spraw dotyczących ich

zobowiązań podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do spraw dotyczących:

1) małżonka, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych albo powinowatych do drugiego stopnia osób

wymienionych w § 1;

2) osób związanych stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami wymienionymi w § 1;

3) osób pozostających z osobami wymienionymi w § 1 w takim stosunku prawnym, że może to mieć

wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

§ 3. W przypadku wyłączenia organu, o którym mowa w § 1, samorządowe kolegium

odwoławcze wyznacza, w drodze postanowienia, organ właściwy do załatwienia sprawy.



Art. 240 Ordynacji podatkowej

§ 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie,

jeżeli:

1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne,

okazały się fałszywe;

2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa;

3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który

podlega wyłączeniu stosownie do art. 130-132.


