
 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa 

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700 

Infolinia obywatelska 800 676 676 

biurorzecznika@brpo.gov.pl 

www.rpo.gov.pl 

R ZE C ZN IK PRAW OB YWAT EL SKICH  

Adam Bodnar 

V.511.494.2015.KB        

 Szanowny Panie Ministrze, 

 

  Jednym z celów mojej działalności jako Rzecznika Praw Obywatelskich jest 

podwyższenie standardów ochrony praw podatników. W dniu 5 sierpnia 2015 r. zostały 

uchwalone przepisy ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1197). W wyniku nowelizacji dodano do ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 - dalej jako: Ordynacja 

podatkowa) przepis art. 2a w następującym brzmieniu „niedające się usunąć wątpliwości 

co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”  („in 

dubio pro tributario”). Przepis ten  wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  

Wprowadzenie tego przepisu zawierającego klauzulę generalną do Ordynacji 

podatkowej uważam za jak najbardziej potrzebne polskiemu prawu podatkowemu. Pojawiające 

się jednak w trakcie procesu legislacyjnego wątpliwości co do niejednoznacznego charakteru 

tej regulacji, rodzą moje obawy co do jej wykładni w trakcie prowadzonych postępowań 

podatkowych. Szerokie ujęcie klauzuli może prowadzić do istotnych wątpliwości 

interpretacyjnych podczas jej stosowania przez organy. Dlatego w mojej opinii stosowanie 

tego przepisu w praktyce wymaga odpowiedniego przygotowania administracji 

podatkowej poprzez przeszkolenie urzędników prowadzących te postępowania w zakresie 

praktycznego i jednolitego stosowania tego przepisu. Pozwoli to na wyeliminowanie 

sytuacji, w których organ podatkowy mimo istniejących wątpliwości podatnika odnośnie treści 

normy prawnej, może wykazywać, że wątpliwości te nie wystąpiły bądź może zaniechać ich 

ujawniania, nie chcąc narazić się na zarzut niedostatecznej dbałości o interes fiskalny państwa.  

Warszawa, dnia 8 października 2015 r. 
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Wprowadzenie tej regulacji ma na celu podwyższenie standardów ochrony praw 

podatników, dlatego jednolite stosowanie tego przepisu przez organy podatkowe ma 

zasadnicze znaczenie dla realizacji tej zasady w praktyce.  

 

Mając powyższe na względzie, zwracam się do Pana Ministra , na podstawie przepisu art. 13 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1648, ze zm.), o przedstawienie szczegółowych informacji, czy jest planowane przeszkolenie 

pracowników administracji podatkowej w zakresie praktycznego stosowania wprowadzonych 

przepisów, a w szczególności art. 2a Ordynacji podatkowej oraz czy planowane jest wydanie 

zaleceń mających na celu ujednolicenie praktyki organów podatkowych.  

 

 Z poważaniem, 

 Podpis na oryginale 

  


