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I. ASPEKTY TEORETYCZNE 

 

1. Dyrektywa postępowania w procesie stosowania prawa. 

 

a) Prawo materialne - dyrektywa wyboru (dyrektywa drugiego stopnia), 

preferująca określone rezultaty interpretacji osiągnięte przy zastosowaniu 

dyrektyw pierwszego stopnia (dyrektyw wykładni językowej, systemowej i 

funkcjonalnej).  

 

b) Prawo postępowania podatkowego - dyrektywa dotycząca postępowania 

dowodowego, podwyższająca wymagania, które muszą być spełnione, aby 

określona okoliczność mogła zastać uznana za udowodnioną. 

 

2. Dyrektywa wykładni czy dyrektywa stosowania prawa?  

 

3. Pole sensownego stosowania - system prawa pisanego…  

 

4.  Wątpliwości in abstracto czy in concreto?  

 

a) In concreto – tak 

b) In abstracto – tak, ale… 

 

 

5. Aksjologia – zasada in dubio pro tributario  wyrazem odpowiedzialności 

państwa za jakość prawa tworzonego przez jego organy.  

 

 

Wyraża tezę, że podatnika nie mogą obciążać ujemne konsekwencje 

niedoskonałych, niedających się jednoznacznie zinterpretować przepisów 

prawa podatkowego. 

 

Przemawia  też za nią treść unormowań konstytucyjnych, a zwłaszcza art. 

84 Konstytucji RP (zasada ustawowej regulacji opodatkowania) i art. 2 (zasada 

demokratycznego państwa prawa). Znaczny stopień skomplikowania prawa 

podatkowego i stosunkowo niska jakość stosowanej w nim techniki 

legislacyjnej dostarczają dalszych argumentów na rzecz stosowania tej zasady.  
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II. ASPEKTY HISTORYCZNE 

 

1) Historia 

a) Starożytny Rzym. 

 

Herrenius Modestinus – „Non puto delinquere eum qui in dubiis quaestionibus 

contra fiscum facile responderit”.  

 

b) Anglia XVIII w. 

Windows Tax Act i orzecznictwo House of Lords – in dubio pro fisco 

 

c) Koncepcje orzecznicze XIX w. 

Dychotomia podejścia w orzecznictwie – odmienna metodologia wykładni 

przepisów dotyczących przedmiotowo-podmiotowych granic opodatkowania i 

wykładni przepisów dotyczących ulg i zwolnień podatkowych. 

 

d) Współczesne doświadczenia systemów krajowych  

In dubio pro tributario – doświadczenie kulturowe czy formuła normatywna? 

Formuła normatywna – Ukraina, Brazylia (ale tylko w odniesieniu do 

przepisów sankcyjnych).  Niemcy… Turcja… 

  

e) Polska – przełom XX i XXI w. 

 

Doktryna: 

- artykuły B. Brzezińskiego, przykładowo: 

---  Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008. 

--- Brzeziński B., Litwińczuk H., Ofiarski Z. (red.) , Zasada in dubio pro 

tributario [w] Wielka encyklopedia prawa, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", tom 

XI, Warszawa 2011. 

--- Brzeziński B., O wątpliwościach wokół zasady rozstrzygania wątpliwości 

na korzyść podatnika, Przegląd Podatkowy 2015, nr 4. 

--- Brzeziński B., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika jako zasada 

wykładni prawa podatkowego. Próba analizy, [w:] Ex iniuria non oritur ius. 

Księga ku czci profesora Wojciecha Łączkowskiego, Poznań 2003. 

--- Brzeziński B., Zasady ogólne prawa podatkowego a założenia nowej 

ordynacji podatkowej, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego z. 3, 2016. 

--- Brzeziński B., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika jako zasada 

wykładni prawa podatkowego. Próba analizy, [w:] A. Gomułowicz i J. Małecki 

(red.), Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha 

Łączkowskiego, Poznań 2003. 

- Kmieciak Z., Glosa do wyroku NSA z dnia 18 stycznia 1988 r. (sygn. akt III 

SA 964/87), "Orzecznictwo Sądów Polskich" 1990, nr 5-6, poz. 251. 
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- Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada 

prawa podatkowego, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2011. 

--- Mariański A., Zasada in dubio pro tributario w orzecznictwie NSA oraz 

Trybunału Konstytucyjnego [w:]  Z.  Ofiarski  (red.),  XXV  lat  przeobrażeń  w  

prawie  finansowym  i  prawie  podatkowym  –  ocena  dokonań i wnioski na 

przyszłość, Szczecin 2014. 

 

Orzecznictwo: 

- incydenty orzecznicze (s. G. Borkowski) 

- NSA i WSA - ogólny sceptycyzm (statystyka)  

- ogólna zasada prawa podatkowego (M. Zirk-Sadowski, Transformacja prawa 

podatkowego o jego wykładnia, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2004, nr 4, s. 

9-20. 

- TK – ogólna zasada prawa podatkowego! (wyrok TK z 13 września 2011 r.,  

P 33/09), OTK 2011, z. 7A, poz. 71  oraz  wyrok TK z 8 lipca 2014 r. (K 7/13), 

OTK 2014, z. 7A, poz. 69).    

 

2) Historia legislacji (art. 2a O.p) 

 

a) Projekt prezydencki/referendum 

b) Stanowisko prasy 

c) Stanowisko doktryny  

d) Stanowisko kręgów sądowniczych 

e) Stanowisko doradców podatkowych 

f) Stanowisko Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze 

Finansów. 

g) Stanowisko Rady Legislacyjnej – „Zasada in dubio pro tributario jest już 

trwałym elementem systemu prawa, stosowanym powszechnie w praktyce (…) 

”Wpisywanie do ustawy jednej z wielu dyrektyw interpretacyjnych jest 

zabiegiem nieznanym polskiemu systemowi prawnemu i jako takie jest 

sceptycznie oceniane przez Radę Legislacyjną”.   
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III. Tezy orzecznicze 

I SA/Gd 1041/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 22 października 2013 r.  

„Zasada in dubio pro tributario znajdzie zastosowanie dopiero wtedy, gdy organ 

podatkowy przeprowadził postępowanie podatkowe zgodne z regułami 

określonymi w ordynacji podatkowej i w wyniku tego postępowania nie zostały 

rozstrzygnięte istotne dla sprawy okoliczności. W takiej sytuacji wszelkie 

wątpliwości muszą być rozstrzygane na korzyść podatnika. 

Kończąc rozważania na temat zasady in dubio pro tributario jeszcze raz 

podkreślić należy, że zasada ta zakreśla grancie swobodnej oceny dowodów. 

Nie pozwala ona na dowolną ocenę dowodów na niekorzyść podatnika. Nie jest 

dopuszczalne wydanie negatywnego rozstrzygnięcia na podstawie wybranych 

dowodów niekorzystnych dla podatnika. Dopiero w sytuacji, gdy organ 

podatkowy wykaże na podstawie wszystkich dowodów, które uznał z nich za 

wiarygodne, a które takich walorów pozbawił i odpowiednio to uzasadni, 

można będzie uznać taką ocenę za dokonaną w ramach swobodnej oceny 

dowodów. Ma to szczególne znaczenie w postępowaniu podatkowym, które 

cechuje się inkwizycyjnością. Trudno w takiej sytuacji mówić o bezstronności 

organu, który jest zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy na korzyść 

fiskusa.” 

 

I SA/Łd 710/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 14 października 2016 r. 

„Organ winien mieć również na uwadze respektowanie zasady in dubio pro 

tributario, nakazującej rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. […] 

reguła ta powinna mieć również zastosowanie do usuwania wątpliwości, co do 

stanu faktycznego. Należyte stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej 

dotyczących postępowania podatkowego, a w szczególności przepisów 

normujących przeprowadzanie dowodów powinno zapewnić taki stopień 

wnikliwości badania stanu faktycznego, który prowadzi do ustalenia, jakie 

fakty w sprawie miały miejsce, a jakie nie zaistniały.” 

 

I SA/Sz 1147/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 12 stycznia 2017 r. 

„Zasada in dubio pro tributario ma jednak korelować z zasadą nullum tributum 

sine lege ("nie ma podatku bez ustawy"), wyrażoną w art. 217 Konstytucji. 

Wprowadzenie tej zasady oznacza, że jeżeli po zastosowaniu metod wykładni 

przepisów, z uwzględnieniem pierwszeństwa wykładni językowej – przepis 

prawa podatkowego nadal budziłby wątpliwości, to niedające się usunąć 

wątpliwości interpretacyjne należałoby rozstrzygać na korzyść podatnika. 

Zatem, jeżeli przepisy ustawy, czy innego aktu prawnego, prowadzą do 
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wniosków sprzecznych lub niejednoznacznych, to właściwy jest wybór takiego 

znaczenia, które jest korzystne dla podatnika, to znaczy gwarantuje ochronę 

jego praw. W procesie wykładni i stosowania prawa – w obliczu niejasności 

przepisów prawnych – w założeniu nowelizacji należałoby kierować się 

interpretacją najkorzystniejszą z punktu widzenia podatnika”. 

 

I SA/Sz 420/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 21 czerwca 2017 r. 

„Same różnice w interpretacji treści normy prawnej prezentowane przez 

podatników, obecne w literaturze przedmiotu, czy nawet obserwowane 

pomiędzy organami podatkowymi wydającymi odmienne interpretacje 

podatkowe, nie świadczą o istnieniu niedających się usunąć wątpliwości co do 

treści przepisów.” 

 

I SA/Go 327/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 16 listopada 

2017 r. 

„Odnosząc się do zarzutu Strony skarżącej, że wszelkie wątpliwości 

interpretacyjne powinny być rozpatrywane na korzyść Skarżącego zgodnie z 

zasadą in dubio pro tributario zawartą w art. 2a ustawy Ordynacja podatkowa, 

podkreślić należy, że zasada ta znajduje zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy 

interpretacja przepisów prawa dokonana według standardowych metod 

wykładni, nadal pozostawia istotne wątpliwości oznaczające możliwość 

przyjęcia alternatywnego rozumienia treści normy prawnej. Tylko wówczas nie 

wolno przypisać jej znaczenia, które byłoby niekorzystne dla podatnika.” 

 

SK 48/15 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. 

„Trybunał Konstytucyjny uznał za zasadne przypomnienie fundamentalnej dla 

wykładni przepisów prawa daninowego, w tym prawa podatkowego, zasady in 

dubio pro tributario, będącej oczywistą konsekwencją, wyrażonej w art. 84 w 

związku z art. 217 Konstytucji, zasady nullum tributum sine lege. 

Przestrzeganie omawianej zasady przez organy podatkowe oraz kontrolujące 

ich działalność sądy administracyjne jest warunkiem koniecznym zapewnienia 

podatnikom niezbędnego poziomu bezpieczeństwa prawnego, co niewątpliwie 

sprzyjać będzie budowaniu zaufania do państwa i stanowionego przez nie 

prawa w tym bardzo newralgicznym obszarze. Wydaje się oczywiste, że jej 

poprawne zastosowanie w odniesieniu do rozpatrywanego przez Trybunał 

zagadnienia prawnego wykluczyłoby możliwość wypracowania w orzecznictwie 

sądów administracyjnych stanowiska budzącego tak daleko idące zastrzeżenia 

konstytucyjne.   



7 
 

Z niepokojem trzeba jednak odnotować, że rozważana zasada – również po jej 

wyrażeniu expressis verbis w art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm.; dalej: o.p.): „Niedające 

się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga 

się na korzyść podatnika” – nie spełnia w praktyce swojej roli.   

Trybunał Konstytucyjny stanowczo podkreślił, że za całkowicie bezpodstawną 

konstytucyjnie trzeba uznać przede wszystkim subiektywną interpretację 

zasady in dubio pro tributario, zgodnie z którą o jej aplikacji decyduje fakt 

wystąpienia wątpliwości po stronie określonego podmiotu (podatnika czy – co 

znacznie częstsze – organu podatkowego). Trudno bowiem założyć, by 

zastosowanie wspomnianej zasady, mającej niekwestionowaną podstawę 

konstytucyjną, zależało od tego, czy osoba dokonująca wykładni regulacji 

daninowej potrafi właściwie dostrzec i – wtórnie – prawidłowo usunąć wszelkie 

niejasności tekstu prawnego. Z tego względu konieczne i w pełni uzasadnione 

wydaje się opowiedzenie za obiektywnym rozumieniem zasady in dubio pro 

tributario, według którego jej aplikacja pozostaje zrelatywizowana do tych 

wątpliwości, jakie w odniesieniu do danej regulacji daninowej powstają na 

gruncie przyjętych w kulturze prawnej reguł interpretacji.   

Jak przy tym powszechnie przyjmuje się w polskiej doktrynie prawniczej, 

wśród dyrektyw wykładni wyróżnić można dyrektywy: 1) językowe, nakazujące 

rozumienie przepisów prawnych zgodnie z regułami semantycznymi i 

syntaktycznymi języka etnicznego, z zastrzeżeniem specyficznego znaczenia 

określonych wyrażeń nadanego im w języku prawnym lub prawniczym, 2) 

systemowe, służące zachowaniu spójności systemu prawnego, które – w razie 

wieloznaczności językowej – przewidują odrzucenie wariantu interpretacyjnego 

nieuzgadnialnego z zasadami prawnymi (aspekt poziomy) lub unormowaniami 

o wyższej mocy prawnej (aspekt pionowy), oraz 3) funkcjonalne, w tym 

celowościowe (teleologiczne), odwołujące się do wartości i celów prawodawcy. 

Aplikacja wymienionych trzech zestawów dyrektyw wykładni skutkuje – 

niejako z założenia – eliminacją wszelkich niejasności obarczających tekst 

prawny, a zatem pozwala na odtworzenie normy prawnej jako wypowiedzi 

jednoznacznej. W konsekwencji, przyjmowane niekiedy zapatrywanie, że 

zasada in dubio pro tributario znajduje zastosowanie dopiero po uwzględnieniu 

wszystkich rodzajów dyrektyw interpretacyjnych prowadzi do oczywistego 

absurdu, wykluczając spełnianie przez tę zasadę jakiejkolwiek rzeczywistej 

funkcji, a w szczególności roli wyznaczonej jej przez ustawę zasadniczą.   

Dostrzegając omówione powyżej nieprawidłowości dotyczące rozumienia 

zasady in dubio pro tributario, Trybunał Konstytucyjny wskazał, że jako reguła 

interpretacji jest ona dyrektywą wykładni funkcjonalnej, która wyklucza w 

procesie interpretacji regulacji daninowych inne racje odwołujące się do 

wartości lub celów przypisywanych prawodawcy. Nieusuwalna wątpliwość 
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dotycząca wykładni omawianego rodzaju regulacji oznacza zatem tylko taką 

wątpliwość, która pozostaje aktualna po zastosowaniu reguł interpretacji 

językowej oraz systemowej. W konsekwencji, co Trybunał zaznaczył już 

stanowczo w wyrokach o sygn. P 33/09 oraz SK 18/09, w wypadku gdy po 

starannej aplikacji językowych dyrektyw wykładni oraz – ewentualnym – 

odrzuceniu tych wariantów interpretacyjnych, które nie spełniają wymogów 

systemowych, interpretator:  

1) uzyskał jednoznaczność poddanej wykładni regulacji daninowej, nie wolno 

mu modyfikować otrzymanego rezultatu interpretacyjnego w oparciu o 

argumentację funkcjonalną, w tym celowościową, jeżeli prowadziłoby to do 

pogorszenia sytuacji prawnej podatnika lub innego podmiotu obowiązanego 

do świadczenia daniny publicznoprawnej,  

2) nie uzyskał jednoznaczności poddanej wykładni regulacji daninowej, 

spośród możliwych rezultatów interpretacyjnych, musi dokonać wyboru 

rezultatu najbardziej korzystnego z punktu widzenia sytuacji prawnej 

podatnika lub innego podmiotu obowiązanego do świadczenia daniny 

publicznoprawnej.  

Argumentacja funkcjonalna, w tym celowościowa, nie powinna i nie może – w 

świetle wymogów wynikających z art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji – 

służyć zwiększeniu powinności obarczających jednostki. Władztwo daninowe 

przysługujące państwu jest bowiem równoważone w aspekcie formalnym co 

najmniej przez nałożenie na prawodawcę obowiązku jasnego formułowania 

stanowionych przez niego w tym obszarze przepisów prawnych, co 

wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.” 

 

I SA/Wr 1/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 6 marca 2018 r. 

„W uzasadnieniu ww. wyroku TK przypomniał fundamentalną dla wykładni 

przepisów prawa daninowego, w tym prawa podatkowego, zasadę in dubio pro 

tributario, będącej oczywistą konsekwencją, wyrażonej w art. 84 w związku z 

art. 217 Konstytucji, zasady nullum tributum sine lege. Trybunał podkreślił, że 

przestrzeganie omawianej zasady przez organy podatkowe oraz kontrolujące 

ich działalność sądy administracyjne jest warunkiem koniecznym zapewnienia 

podatnikom niezbędnego poziomu bezpieczeństwa prawnego, co niewątpliwie 

sprzyjać będzie budowaniu zaufania do państwa i stanowionego przez nie 

prawa w tym bardzo newralgicznym obszarze. TK wskazał, że nieusuwalna 

wątpliwość dotycząca wykładni omawianego rodzaju regulacji [art. 2a O.p.] 

oznacza zatem tylko taką wątpliwość, która pozostaje aktualna po 

zastosowaniu reguł interpretacji językowej oraz systemowej. W konsekwencji, 

co Trybunał zaznaczył już stanowczo w wyrokach o sygn. P 33/09 oraz SK 

18/09, w wypadku gdy po starannej aplikacji językowych dyrektyw wykładni 
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oraz -ewentualnym - odrzuceniu tych wariantów interpretacyjnych, które nie 

spełniają wymogów systemowych, interpretator: 

1) uzyskał jednoznaczność poddanej wykładni regulacji daninowej, nie wolno 

mu modyfikować otrzymanego rezultatu interpretacyjnego w oparciu o 

argumentację funkcjonalną, w tym celowościową, jeżeli prowadziłoby to do 

pogorszenia sytuacji prawnej podatnika lub innego podmiotu obowiązanego 

do świadczenia daniny publicznoprawnej; 

2) nie uzyskał jednoznaczności poddanej wykładni regulacji daninowej, 

spośród możliwych rezultatów interpretacyjnych, musi dokonać wyboru 

rezultatu najbardziej korzystnego z punktu widzenia sytuacji prawnej 

podatnika lub innego podmiotu obowiązanego do świadczenia daniny 

publicznoprawnej.” 

„Stanowisko takie jak przestawione powyżej, w którym doprowadza się do 

pogorszenia sytuacji prawnopodatkowej podatnika w oparciu o argumentację 

funkcjonalną zanegowano wprost w wyroku z dnia 13 grudnia 2017 r., SK 

48/15, OTK-A 2018/2 jako naruszające zasadę in dubio pro tributario (lecz jest 

ono rozwinięciem stanowiska wcześniej zawartego w wyrokach TK z dnia 13 

września 2011 r., P 33/09 oraz z dnia 18 lipca 2013 r. SK 18/09). Jak to 

zostało już powiedziane niedające się usunąć wątpliwości co do treści 

przepisów prawa podatkowego przewidziana w treści art. 2a O.p. zasada wiąże 

z taką wątpliwością, która pozostaje aktualna po zastosowaniu reguł 

interpretacji językowej oraz systemowej. Argumentacja funkcjonalna, w tym 

celowościowa, nie powinna i nie może - w świetle wymogów wynikających z 

art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji - służyć zwiększeniu powinności 

obarczających jednostki. Władztwo daninowe przysługujące państwu jest 

bowiem równoważone w aspekcie formalnym co najmniej przez nałożenie na 

prawodawcę obowiązku jasnego formułowania stanowionych przez niego w 

tym obszarze przepisów prawnych, co wielokrotnie podkreślano w 

orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.” 

 

I SA/Gl 778/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 19 grudnia 2018 r.  

„[…] okoliczności intertemporalne (niezwykle zawiły sposób wskazania 

właściwej regulacji prawnej – zawarcie unormowania w tym względzie nie w 

ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale w ustawie 

zmieniającej) wziął pod uwagę Sąd orzekając w przedmiotowej sprawie, 

odnosząc się do wyartykułowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny, 

konieczności rozstrzygania na korzyść Strony wątpliwości dotyczących 

zaistniałego stanu faktycznego.” 
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Krzysztof Janczukowicz, Stosowanie zasady in dubio pro tributario do 

wątpliwości co do faktów, System Informacji Prawnej LEX, 2018. 

Zasada in dubio pro tributario wyrażona jest w art. 2a o.p. następującym 

zdaniem: "Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa 

podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika". Jej bliską krewną jest 

zasada in dubio pro reo, wyrażona w art. 5 § 2 k.p.k. zdaniem: "Niedające się 

usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego". Na gruncie 

procesu karnego nie ma żadnych wątpliwości, że ta gwarancyjna zasada ma 

zastosowanie zarówno w przypadku wątpliwości co do przepisów prawa, jak i 

w przypadku wątpliwości co do faktów. A jaki zakres ma na gruncie procedur 

podatkowych? 

 

Pogląd nr 1: Art. 2a o.p. stosuje się tylko do wątpliwości co do prawa 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 05.06.2018 

r. I SA/Gd 55/18, LEX nr 2507530: 

"Artykuł 2a op zawiera normę prawną, która nakazuje rozstrzyganie na 

korzyść podatnika wątpliwości, jednakże tylko tych wątpliwości, które dotyczą 

prawa, nie zaś wątpliwości, co do stanu faktycznego, który podlega ustaleniu, 

zgodnie z zasadami reguł postępowania." 

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 23.05.2018 

r. I SA/Lu 65/18, LEX nr 2507615: 

"Zasada in dubio pro tributario ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy 

wykładnia przepisu prawa przy zastosowaniu wszystkich jej aspektów 

(językowego, systemowego, funkcjonalnego) nie daje zadowalających 

rezultatów." 

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 09.05.2018 r. I 

SA/Łd 205/18, LEX nr 2496951: 

"Przepis art. 2a op dotyczy niedających się usunąć wątpliwości co do treści 

przepisów prawa podatkowego, nie zaś wątpliwości dotyczących stanu 

faktycznego sprawy". 

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 25.04.2018 r. 

I SA/Op 49/18, LEX nr 2493601: 
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"Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego 

rozstrzyga się na korzyść podatnika. Przytoczona zasada dotyczy wątpliwości, 

co do treści przepisów, a nie usuwania wątpliwości związanych ze stanem 

faktycznym." 

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 19.04.2018 

r. I SA/Ke 703/17, LEX nr 2493889: 

"Wyrażona w art. 2a o.p. zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść 

podatnika dotyczy tylko wątpliwości co do treści przepisów prawa, a nie co do 

stanu faktycznego." 

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17.04.2018 r. 

I FSK 1002/16, LEX nr 2494206: 

"Zasada in dubio pro tributario zawsze tyczyła wątpliwości prawnych a nie 

faktycznych." 

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 

28.02.2018 r. I SA/Bk 1843/17, LEX nr 2460882: 

"Zasada in dubio pro tributario nakazuje rozstrzyganie na korzyść podatnika 

wątpliwości, jednakże tylko tych, które dotyczą prawa, nie zaś wątpliwości co 

do stanu faktycznego, który podlega ustaleniu zgodnie z zasadami reguł 

postępowania." 

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 

08.12.2017 r. I SA/Wr 1001/17, LEX nr 2420642: 

"Zasada określona w art. 2a o.p. ma zastosowanie do treści przepisów prawa 

podatkowego i nie odnosi się do ustaleń faktycznych." 

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 20.04.2017 

r. I SA/Gl 1261/16, LEX nr 2293449: 

"Wykładnia przepisu art. 2a o.p. prowadzi do wniosku, że zawiera on normę 

prawną, która nakazuje rozstrzyganie na korzyść podatnika wątpliwości, 

jednakże tylko tych wątpliwości, które dotyczą prawa, nie zaś wątpliwości, co 

do stanu faktycznego, który podlega ustaleniu, zgodnie z zasadami reguł 

postępowania." 
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Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 

28.07.2016 r. I SA/Rz 392/16, LEX nr 2096841: 

"Wykładnia przepisu art. 2a o.p. prowadzi do wniosku, że zawiera on normę 

prawną, która nakazuje rozstrzyganie na korzyść podatnika wątpliwości, 

jednakże tylko tych wątpliwości, które dotyczą prawa, nie zaś wątpliwości, co 

do stanu faktycznego, który podlega ustaleniu, zgodnie z zasadami reguł 

postępowania." 

 

Pogląd nr 2: Art. 2a o.p. stosuje się także do wątpliwości co do faktów 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13.04.2018 r. 

II FSK 951/16, LEX nr 2494279: 

"Zasada in dubio pro tributario odnosi się również do wątpliwości co do stanu 

faktycznego." 

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28.02.2018 r. 

II FSK 627/16, LEX nr 2466599: 

"Nie można zawężać rozumienia zasady in dubio pro tributario jedynie do 

wykładni prawa, ale poprzez treść reguły in dubio pro reo należy ją odnosić 

także do wątpliwości faktycznych." 

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22.02.2011 r. 

II FSK 224/10, LEX nr 798218: 

"Zasada ugruntowana w procedurze podatkowej przez treść art. 121 o.p., nie 

tylko nakazuje przyjąć w procesie stosowania prawa korzystną dla podatnika 

wykładnię przepisów prawa (materialnego i procesowego), ale podobnie jak 

zasada in dubio pro reo w prawie karnym, odnosi się również do wątpliwości 

faktycznych. Tym samym wszelkie wątpliwości związane z materiałem 

dowodowym oraz ustaleniami faktycznymi winny być interpretowane na rzecz 

podatników." 

 

Podsumowanie 

Zdecydowanie dominuje pogląd przyjmujący stosowanie zasady in dubio pro 

tributario wyłącznie do wątpliwości prawnych (pogląd nr 1). Na pewno 

argumentem przemawiającym za jego słusznością jest brzmienie art 2a o.p. 
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Tym niemniej, nie sposób nie dostrzec, że trzykrotnie NSA stwierdził, że 

omawiana zasada powinna być stosowana także do wątpliwości faktycznych, 

przy czym jedna z tych wypowiedzi jest wcześniejsza niż art. 2a o.p. (pogląd nr 

2). Za tym poglądem zdaje się przemawiać wykładnia celowościowa i 

systemowa, czyli dostrzeżenie, że istotą zarówno procedury karnej, jak i 

podatkowej, jest postawienie obywatela wobec machiny państwowej, a więc 

należą mu się porównywalne gwarancje. 

 

IV. Tezy publikacji 

Adam Mariański, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. 

Zasada prawa podatkowego, Oficyna, 2009. 

„Od stuleci w prawie karnym kanonem państwa demokratycznego jest zasada 

domniemania niewinności. Od czasów rewolucji francuskiej nikt nie odważył 

się krytykować jej roli w zabezpieczeniu praw i swobód człowieka. Tym samym 

nie ma potrzeby jej wprowadzania jako zasady stanowionej, bowiem i tak 

wszyscy by ją stosowali. Jednak w prawie polskim jest ona zawarta zarówno 

w Konstytucji RP (art. 42 ust. 3), jak i w Kodeksie postępowania karnego (art. 

5 § 1 k.p.k.). Podobne wnioski winny dotyczyć zasady rozstrzygania 

wątpliwości na korzyść oskarżonego in dubio pro reo - art. 5 § 2 k.p.k., która 

przez długi czas nie była zasadą ustanowioną explicite. 

Z tych samych względów w prawie podatkowym wydawać by się mogło, że nie 

jest konieczne wprowadzanie ustanowionych explicite zasad: domniemania 

prawdziwości twierdzeń (rozliczeń) podatnika oraz rozstrzygania wątpliwości 

na jego korzyść (in dubio pro tributario). W doktrynie wskazuje się wręcz, że 

"ideą, która powinna lec u podstaw budowy modelu ochrony podatnika, jest 

nie tyle tworzenie coraz to nowych uprawnień (praw), lecz zapewnienie ich 

przestrzegania w procesie wymiaru i poboru podatku". W tym zwłaszcza w 

literaturze przedmiotu zauważa się, że "rozstrzyganie na korzyść podatnika 

wątpliwości dotyczących stanu faktycznego sprawy jest współcześnie dobrze 

utrwalonym standardem, znajdującym całkowicie zadawalające oparcie w 

przepisach dotyczących postępowania podatkowego", co miałoby przesądzać o 

ograniczeniu zasady in dubio pro tributario jedynie do wątpliwości co do stanu 

prawnego.  

Konieczne jest zatem porównanie obowiązujących regulacji prawnych w 

aspekcie ochrony praw podatnika dokonującego samoobliczenia podatku z 

obowiązującą praktyką stosowania tych przepisów. Analiza ta umożliwi 

sformułowanie postulatów co do potrzeby ustanowienia explicite zasady in 

dubio pro tributario, a także jej zakresu i skutków. W szczególności należy 

rozważyć potrzebę wprowadzenia co najmniej dwóch zasad ogólnych prawa 
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podatkowego: domniemania prawdziwości twierdzeń (rozliczeń) podatnika oraz 

rozstrzygania wątpliwości na jego korzyść (in dubio pro tributario).” 

Rozpatrywana zasada nie jest samoistnym wyznacznikiem dla ustalenia 

prawdy obiektywnej. Takie obowiązki dla organów podatkowych wynikają z 

innych reguł postępowania podatkowego i to zarówno z zasad ogólnych 

postępowania, jak i szeregu postanowień szczególnych ordynacji podatkowej. 

Zasada in dubio pro tributario jest wskazówką pozwalającą na realizację zasad 

gwarancyjnych. W szczególności twierdzenie to dotyczy zasad prawdy 

obiektywnej oraz swobodnej oceny dowodów. 

Nie budzi wątpliwości, że obowiązek ustalenia wszelkich okoliczności 

faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy obciąża organ podatkowy 

(art. 122 o.p.). Jeżeli zatem organ podatkowy nie przeprowadzi zupełnego 

postępowania dowodowego, to niedopuszczalne jest wywodzenie negatywnych 

konsekwencji dla podatnika, albowiem jakoby on nie udowodnił okoliczności 

faktycznych istotnych dla sprawy. 

Nie stosuje się tutaj bezpośrednio zasady in dubio pro tributario. Zasada ta 

znajduje dopiero wtedy zastosowanie, gdy mimo podjęcia wszelkich możliwych 

czynności dowodowych pozostaną niewyjaśnione istotne okoliczności. Zatem 

wszelkie luki dowodowe powstałe na skutek naruszenia obowiązków ciążących 

na organie podatkowym nie mogą być interpretowane na niekorzyść 

podatnika. W tym sensie omawiana zasada nakazuje organom podatkowym 

zebranie pełnego materiału dowodowego, którego braki nie mogą być 

rozstrzygane na niekorzyść podatnika. Jest ona swego rodzaju uzupełnieniem 

zasady prawdy obiektywnej, bowiem przesądza, że naruszenie obowiązku 

ustalenia pełnego stanu faktycznego przez organ podatkowy nie może 

prowadzić do negatywnych konsekwencji dla podatnika. 

Natomiast bezpośrednio zasada in dubio pro tributario znajdzie zastosowanie 

dopiero wtedy, gdy organ podatkowy przeprowadził postępowanie podatkowe 

zgodne z regułami określonymi w ordynacji podatkowej i w wyniku tego 

postępowania nie zostały rozstrzygnięte istotne dla sprawy okoliczności. W 

takiej sytuacji wszelkie istniejące wątpliwości muszą być rozstrzygane na 

korzyść podatnika. Także gdy możliwe jest przyjęcie dwóch równoważnych 

wersji zdarzeń, należy wybrać wersję korzystniejszą dla podatnika. 

W procesie oceny dowodów zasada in dubio pro tributario zakreśla granice 

swobodnej oceny dowodów. Nie pozwala ona na dowolną ocenę dowodów na 

niekorzyść podatnika. Nie jest dopuszczalne wydanie negatywnego 

rozstrzygnięcia na podstawie wybranych dowodów niekorzystnych dla 

podatnika. Dopiero w sytuacji, gdy organ podatkowy wykaże na podstawie 

wszystkich dowodów, które z nich uznał za wiarygodne, a które takich walorów 



15 
 

pozbawił i odpowiednio to uzasadni, można będzie uznać taką oceną za 

dokonaną w ramach swobodnej oceny dowodów. Ma to szczególne znaczenie 

w postępowaniu podatkowym, które cechuje się inkwizycyjnością 

postępowania. Trudno w takiej sytuacji mówić o bezstronności organu, który 

jest "zainteresowany" rozstrzygnięciem sprawy na korzyść fiskusa. Dlatego też 

jeszcze z większą starannością niż w postępowaniu kontradyktoryjnym winna 

następować ocena dowodów. 

Uzasadnienie dokonanej oceny odgrywa w tym zakresie decydującą rolę. 

Dlatego też uzasadnienie rozstrzygnięcia podatkowego musi pozwalać na 

kontrolę dokonanej oceny dowodów, w tym rozstrzygania wątpliwości na 

korzyść podatnika. 

Zasada in dubio pro tributario w odniesieniu do faktów ma zatem za zadanie 

podwyższać wymagania, które winny być spełnione, aby dana okoliczność 

mogła być uznana za udowodnioną.” 

 

Waldemar Szewc, Maciej Broniecki, Jeszcze raz o zasadzie in dubio pro 

tributario, Podatnik versus organ podatkowy, Studia Finansowo-prawne 

nr 2, Uniwersytet Wrocławski, 2011 

„Państwo szkodzi sobie nie uwzględniając zasady działania na korzyść 

podatnika[…] sam aparat państwowy zdaje sobie sprawę, że nadużywanie 

zasady in dubio pro fisco jest niekorzystne dla gospodarki, ale samo 

publikowanie krytycznych dla fiskusa komentarzy nie jest wystarczające. Nie 

sprzyja temu ani ciągłe uchwalanie nowych przepisów, ani ich ciągłe 

komplikowanie poprzez dodawanie kolejnych wyjątków od wyjątków, 

niezrozumiałych ulg czy zwolnień.” 

 

Rafał Bernat, Stosowanie zasady in dubio pro tributario. Komentarz do 

Interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 29.12.2015 r. 

(PK4.8022.44.2015), Przegląd Prawa Publicznego nr 10, 2016 

Jednym z praw podatnika jest prawo do równego traktowania, wynikające 

także z konstytucyjnej zasady ponoszenia przez każdego w taki sam sposób 

ciężaru opodatkowania. Gdy organy podatkowe zaczną rozpatrywać sprawy w 

kontekście występowania wątpliwości w interpretowaniu przepisów, to wysoce 

prawdopodobne jest, że dotychczas równo opodatkowane podmioty przestaną 

płacić taki sam podatek. Powstaje zatem pytanie, czy podatnik będzie mógł się 

powoływać na powstanie wątpliwości (rozstrzygniętych na korzyść innego 

podatnika), które dostrzegł w innym postępowaniu sąd administracyjny. 
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Małgorzata Masłowska, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść 

podatników – po raz pierwszy w praktyce, Publikacje Elektroniczne ABC 

Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego 

rozstrzyga się na korzyść podatnika – choć zasada ta obowiązuje od 1 stycznia 

2016 r., do 10 stycznia 2017 r. była martwą instytucją. W tym dniu NSA wydał 

pierwszy wyrok, w którym uznał, że nie jest władny rozstrzygnąć, co kryje się 

pod spornym pojęciem będącym przedmiotem postępowania i zastosował 

klauzulę in dubio pro tributario.  

Zasada in dubio pro tributario, zgodnie z którą niedające się usunąć 

wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na 

korzyść podatnika obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Od dnia jej wprowadzenia 

do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w 

piśmiennictwie wielokrotnie wskazywano, że zasada ta prawdopodobnie będzie 

kolejną martwą instytucją prawa podatkowego. Jak dotąd obawy te niestety 

potwierdzają się w odniesieniu do fiskusa. Inaczej wydaje się być w przypadku 

sądów administracyjnych. Po roku obowiązywania zasady, w dniu 10 stycznia 

2017 r., NSA wydał w sprawie II FSK 3729/14 wyrok, w którym odwołał się do 

zasady in dubio pro tributario. 

Sprawa dotyczyła konieczności uiszczenia opłaty targowej w przypadku 

świadczenia usług gastronomicznych w cieszącej się w ostatnich latach dużą 

popularnością formie – z food trucka. Podatniczka prowadząca tego rodzaju 

działalność złożyła wniosek o interpretację, w którym wskazała, że dzierżawi 

teren i ma zamiar sezonowo świadczyć tam usługi gastronomiczne – sprzedaż 

dań i napojów. Jej zdaniem tego rodzaju działalności, jako sprzedaż usług, a 

nie towarów, nie podlega opłacie targowej. 

Z takim spojrzeniem na sprawę nie zgodził się Burmistrz, którego zdaniem 

każda działalność handlowa stanowi sprzedaż towarów podlegającą opłacie 

targowej. Co więcej, pogląd ten podzielił również Wojewódzki Sąd 

Administracyjny. Inaczej spojrzał na sprawę dopiero Naczelny Sąd 

Administracyjny, którego zdaniem w sprawie występują istotne wątpliwości, 

które sprawiają, że stała się ona przypadkiem, do którego należy zastosować 

klauzulę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Cały spór 

sprowadza się bowiem do tego, jak rozumieć pojęcie „sprzedaż”, o którym 

mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych. Przy jego interpretacji istnieją bowiem argumenty 

przemawiające za uznaniem za słuszny zarówno poglądu podatniczki, jak i 

fiskusa. W konsekwencji NSA uznał, że nie jest władny rozstrzygnąć, co kryje 

się pod spornym pojęciem i zastosował klauzulę in dubio pro tributario.  

Wyrok jest prawomocny. 
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Wyrok NSA z 10 stycznia 2017 r., II FSK 3729/14. 

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2017 r., 

II FSK 3280/15 Glosa – Ryszard Mastalski 

Teza 

„Za odwołaniem się do zasady in dubio pro tributario przemawia również 

sytuacja, kiedy podatnik dokonując samoobliczenia podatku, w tym także 

stosując zwolnienie podatkowe, kierował się aktualną w tym czasie praktyką 

organów podatkowych oraz orzecznictwem sądów administracyjnych.” 

„[…] Zasada in dubio pro tributario – rozstrzygania wątpliwości na korzyść 

podatnika – została wprowadzona do polskiego porządku prawnego od 

1.01.2016 r. Zgodnie z przepisem art. 2a ustawy – Ordynacja podatkowa, 

niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego 

rozstrzyga się na korzyść podatnika. W przepisie tym występują 

niedookreślone pojęcia, takie jak „niedające się usunąć wątpliwości”. Należy 

zatem sądzić, że organy podatkowe w konkretnej sprawie (np. w sprawie, 

której dotyczy glosowany wyrok) „z ostrożności procesowej” mogą nie mieć 

takich wątpliwości, nawet wówczas, gdy będzie je miał podatnik. Oznacza to, 

że tak jak to miało miejsce przed wejściem w życie przedstawionego przepisu, 

zasada „nieszkodzenia podatnikowi” będzie stosowana głównie przez sądy 

administracyjne. Można więc przyjąć, że samo wejście w życie tego przepisu 

nie spowodowało żadnej rewolucji w prawie podatkowym. Zasada in dubio pro 

tributario, jak słusznie przyjął sąd w glosowanym wyroku, funkcjonowała od 

dawna w praktyce stosowania prawa, głównie zaś w sądowym jego stosowaniu, 

gdyż administracja podatkowa kierowała się z reguły zasadą in dubio pro fisco 

– rozstrzygania wątpliwości na korzyść władzy publicznej.” 

 

Podatki a rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika 

Agnieszka Tałasiewicz, Michał Potyrała 

 

Wprowadzenie do przepisów zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść 

podatnika może wszystkim przynieść wyłącznie zyski – piszą eksperci. 

Nad nowym projektem ordynacji podatkowej pracują cztery ośrodki w 

Polsce. Towarzysząca temu dyskusja i emocje wskazują, że stał się to istotny 

przedwyborczo temat. W przedwyborczych wyścigach nie wolno jednak tracić 

obiektywnej oceny pewnych rozwiązań. Jedną z instytucji, których głębszy 

sens jest obecnie podważany, jest zasada in dubio pro tributario.  

Zgodnie ze wskazaniem Trybunału Konstytucyjnego zasada ta nakazuje 

– w wypadku nieusuwalnej wieloznaczności przepisu prawnego – odtworzyć z 

niego normę prawną, która uwzględnia interes podatnika. W efekcie niejasne 
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regulacje podatkowe powinny być interpretowane na korzyść podatnika, a nie 

fiskusa. Z taką propozycją wystąpił prezydent RP w ramach projektu zmian do 

ordynacji podatkowej. 

 

DWIE WAŻNE KWESTIE 

W ramach dyskusji wokół planowanej zasady pojawia się pytanie, jak 

powinna być rozumiana korzyść podatnika, tzn. czy korzyść ma być 

identyfikowana według oczekiwań podatnika (kryterium subiektywne), czy też 

według uznania organu podejmującego rozstrzygnięcie (kryterium 

obiektywne). Na gruncie większości ustaw podatkowych trudno mówić o 

obiektywnym pojęciu korzyści podatnika, skoro przepisy są stosowane w 

określonym stanie faktycznym. W braku jednoznacznej regulacji prawnej 

powinno przeważyć subiektywne kryterium korzyści podatnika w jego 

indywidualnej sprawie. 

Kolejna sfera analizy powinna dotyczyć kwestii: zastosowania zasady in 

dubio pro tributario i tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W 

naszej ocenie, przy zastosowaniu tej ostatniej klauzuli – jeśli zostanie 

wprowadzona do systemu prawa – nie będziemy mieli do czynienia z 

rozstrzyganiem wątpliwości na temat treści normy prawnej, ale z 

rozstrzygnięciem, czy dane okoliczności faktyczne (dokonanie określonych 

czynności prawnych) powinno być uznane za sztuczne czy też nie. Dlatego też 

zakres zastosowania zasady in dubio pro tributario dotyczącej treści przepisów 

prawa nie stoi w sprzeczności z zakresem zastosowania klauzuli przeciwko 

unikaniu opodatkowania. 

 

OŻYWIONA DYSKUSJA 

Rada Konsultacyjna Prawa Podatkowego wskazała możliwości 

sformułowania klauzuli in dubio pro tributario w inny sposób, niż zrobiono to 

w prezydenckim projekcie. Zarekomendowała rozważenie trzech formuł, które 

– w naszej ocenie – po połączeniu mogłyby nadać zasadzie in dubio pro 

tributario następującą treść: „Jeżeli w sprawie rozstrzyganej przez organ 

podatkowy lub sąd administracyjny (formuła I) zastosowanie dostępnych 

metod wykładni przepisów prawa podatkowego nie daje jednoznacznego 

wyniku, za prawidłowy uznaje się wynik wykładni (formuła II), który jest 

korzystny dla osoby, na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa 

podatkowego (formuła III)". Taka kompilacja zaproponowanych treści wydaje 

się najbardziej optymalna. Pozwoliłaby ona na: 

- jednoznaczne określenie, że adresatem zasady jest organ podatkowy lub sąd 

administracyjny (podatnik zawsze rozstrzygnie problemy interpretacyjne na 

swoją korzyść), 

- potwierdzenie, że zasada nie zastępuje procesu wykładni przepisów, 
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- brak ujęcia w treści zasady słowa „wątpliwości", które występuje w art. 199a 

§ 3 ordynacji podatkowej i w praktyce jest jedną z przyczyn braku stosowania 

tego przepisu, 

- objęcie zakresem zastosowania nie tylko podatników, ale także płatników 

oraz inkasentów. 

 

Dyskusja w mediach o zasadzie in dubio pro tributario trwa. Nie można 

jednak zgodzić się z poglądami niektórych przedstawicieli doktryny prawa 

podatkowego, że „rozwiązanie proponowane w art. 2a ordynacji prowadzi 

faktycznie do ubezwłasnowolnienia standardów wykładni, ponieważ 

wyjątkowy status bytu normatywnego – i to o charakterze bezwzględnym – 

uzyskuje korzyść podatnika. Neguje to sens i rację bytu standardów wykładni 

przepisów prawa" (prof. A. Gomułowicz, Złudny mit in dubio pro tributario w 

prawie podatkowym, „Gazeta Prawna” z dnia 2 lutego 2015 r.). 

Zasada in dubio pro tributario jako jedna z dyrektyw wykładni przepisów 

prawa powinna być stosowana dopiero po zastosowaniu wykładni językowej, 

celowościowej i systemowej w sytuacji, gdzie mimo przeprowadzonego procesu 

wykładni nadal pozostają wątpliwości co do brzmienia normy prawnej, czy też 

rezultat tak przeprowadzonej wykładni pozwala na przyjęcie alternatywnych 

względem siebie treści normy. Zastosowanie zasady nie neguje dotychczas 

obowiązujących standardów wykładni przepisów, ale je rozszerza poprzez 

dodanie nowej dyrektywy interpretacyjnej. Wprowadzenie normatywnej 

zasady in dubio pro tributario nie będzie oznaczać, że proces wykładni danego 

przepisu będzie zbędny, a każdy przepis będzie obowiązywał jedynie w 

korzystnej dla podatnika wersji. 

Można więc w sposób poetycki i z rozmachem przedstawiać argumenty 

przeciwko tej zasadzie. Przeciwnicy in dubio pro tributario zdają sobie chyba 

jednak sprawę, że w ten sposób pchają podatników i państwo w ogromne 

koszty. Wyobraźmy sobie, że każdą niejasność będziemy skarżyć aż do 

Trybunału Konstytucyjnego, by uzyskać potwierdzenie obowiązywania zasady 

in dubio pro tributario, bo ustawodawcy nie udało się nadać dobrego kierunku 

interpretacji przepisów podatkowych. 

Niewprowadzenie tej zasady będzie nas więcej kosztować (zarówno 

aparat państwowy, jak i podatników). Jej zastosowanie zaś może zmniejszyć 

koszty długotrwałych postępowań. I ten kierunek odzwierciedlają założenia 

nowej ordynacji podatkowej przedstawione przez Komisję Kodyfikacyjną, 

których żywot wykracza poza wyścigi przedwyborcze. 

 

Źródło: Rzeczpospolita 

Aktualizacja: 02.04.2015, 08:28 

Publikacja: 02.04.2015 
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V. Przepisy 

Treść przepisu: 

Art. 2a. Ordynacji podatkowej: „Niedające się usunąć wątpliwości co do treści 

przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”. 

Ustawa wprowadzająca przepis: 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1197). 

Data wejścia w życie przepisu: 

1 stycznia 2016 r.  

Uzasadnienie wprowadzenia przepisu: 

„Wprowadzenie przedmiotowej zasady zwiększy ochronę praw podatnika 

przede wszystkim w zakresie wykładni prawa poprzez ograniczenie 

negatywnych skutków nieprecyzyjnego formułowania przepisów przez 

ustawodawcę, których ciężar obecnie przerzucany jest na podatnika. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zasady in dubio pro tributario nie należy 

odczytywać jako nakazu skierowanego do organów podatkowych, by od chwili 

wejścia w życie tego przepisu zaczęły działać antyfiskalnie. Zasadę in dubio pro 

tributario należy traktować jako wyraz realizacji zasady nullum tributum sine 

lege oraz wynikającej z art. 7 Konstytucji zasady legalizmu, nakazującej 

organom państwa działanie wyłącznie na podstawie prawa. Celem 

zamieszczenia w Ordynacji podatkowej przepisu statuującego expressis verbis 

tę zasadę jest wprowadzenie reguły interpretacyjnej, która pozwoli dokonać 

wykładni przepisów prawa podatkowego bez uchybiania słusznym interesom 

podatnika” (str. 5-6 uzasadnienia do projektu ustawy).  

 

INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PK4.8022.44.2015 MINISTRA FINANSÓW z 

dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie stosowania art. 2a ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) – mając na 

względzie rozbieżne oceny treści art. 2a Ordynacja podatkowa prezentowane 

w toku procesu legislacyjnego oraz w związku z przeprowadzonym referendum 

– w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisu przez organy podatkowe 

oraz organy kontroli skarbowej, uprzejmie wyjaśniam, co następuje. Ustawą z 

dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1197) został wprowadzony do ustawy – 

Ordynacja podatkowa, zwanej dalej „Ordynacją podatkową”, przepis art. 2a, 

zgodnie z którym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów 
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prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Przepis wchodzi w 

życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  

1. Zakres przedmiotowy art. 2a Ordynacji podatkowej.  

Wyrażona w art. 2a Ordynacji podatkowej zasada rozstrzygania wątpliwości 

na korzyść podatnika dotyczy tylko wątpliwości co do treści przepisów prawa, 

a nie wątpliwości co do stanu faktycznego. Z treści art. 2a Ordynacji 

podatkowej nie można jednak wyprowadzać twierdzenia, że w zakresie 

usuwania wątpliwości dotyczących stanu faktycznego obowiązuje norma 

odwrotna. Należyte stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących 

postępowania podatkowego, a w szczególności przepisów normujących 

przeprowadzanie dowodów powinno zapewnić taki stopień wnikliwości 

badania stanu faktycznego, który prowadzi do ustalenia, jakie fakty w sprawie 

miały miejsce, a jakie nie zaistniały. 

2. Adresaci art. 2a Ordynacji podatkowej.  

Pojęcie „rozstrzygania” występuje w Ordynacji podatkowej, w zakresie kwestii 

podatkowych, w kontekście działania organu. Bezpośrednim adresatem normy 

wynikającej z przepisu art. 2a Ordynacji podatkowej jest więc organ 

podatkowy rozstrzygający sprawę podatkową i w ramach tego rozstrzygania 

przyjmujący określone znaczenie przepisów prawa mających zastosowanie w 

sprawie. Pośrednim adresatem normy z art. 2a Ordynacji podatkowej może 

być także podatnik. Może on powoływać się na ten przepis i żądać jego 

zastosowania przez organ podatkowy w sytuacji, gdy – jego zdaniem – w 

sprawie zaistniały niedające się usunąć wątpliwości interpretacyjne, a organ 

podatkowy nie zastosował art. 2a Ordynacji podatkowej. 

Art. 2a Ordynacji podatkowej odnosi się w swojej treści jedynie do podatnika. 

Nie ma jednak żadnych uzasadnionych powodów, które uniemożliwiałyby 

stosowanie tego przepisu także w sprawach innych podmiotów obciążanych 

obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego – płatników, 

inkasentów, następców prawnych podatnika czy osób trzecich 

odpowiedzialnych za cudze zobowiązania podatkowe. Podstawą zastosowania 

art. 2a Ordynacji podatkowej będzie analogia prawna. Porównanie sytuacji 

prawnej – w kontekście wymogu dostatecznej zrozumiałości przepisów prawa 

podatkowego i jednoznaczności norm z nich wynikających – podatnika i np. 

płatnika podatku, nie pozwala dostrzec istotnych różnic w tym zakresie. 

Sytuacja płatnika spełnia więc wszystkie warunki dopuszczające stosowanie, 

w drodze analogii, art. 2a Ordynacji podatkowej także do płatnika. Dotyczy to 

także innych wskazanych wyżej podmiotów.  
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3. Podstawowe reguły stosowania art. 2a Ordynacji podatkowej.  

a) Umiejscowienie art. 2a w przepisach ogólnych Ordynacji podatkowej 

wskazuje, że stosowanie tego przepisu nie jest ograniczone do postępowania 

podatkowego. Należy jednak mieć na uwadze, że rozstrzyganie spraw przez 

organy podatkowe następuje w drodze aktów władczych, jakimi są decyzje 

(postanowienia). Analogicznie dotyczy to także interpretacji przepisów prawa 

podatkowego. Zatem sporne kwestie związane z zastosowaniem art. 2a 

Ordynacji podatkowej lub wskazaniem braku przesłanek jego zastosowania 

powinny stanowić przedmiot tych aktów administracyjnych.   

b) W kontekście art. 2a Ordynacji podatkowej przez „korzyść podatnika” należy 

rozumieć  optymalne dla niego rozwiązanie prawne spośród tych, które 

zarysowały się w trakcie wykładni przepisu. To, jakie rozwiązanie jest 

korzystniejsze dla podatnika, wskazuje sam podatnik np. dokonując 

rozliczenia w treści deklaracji podatkowej albo prezentując swoje stanowisko 

w tym zakresie w toku postępowania podatkowego. Wskazywana przez 

podatnika interpretacja przepisu i sposób jego zastosowania może zostać 

zakwestionowana przez organ podatkowy poprzez wykazanie, że treść przepisu 

nie budzi wątpliwości na tle tej konkretnej sprawy albo – jeżeli przepis budzi 

pewne wątpliwości – poprzez wykazanie, że wątpliwości te da się usunąć, a 

wynik prawidłowo przeprowadzonej wykładni przepisu jest inny niż 

wskazywany przez podatnika. Organ podatkowy, przy wykładni przepisów 

prawa podatkowego, powinien uwzględnić orzecznictwo Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W toku postępowania, warunkiem 

koniecznym poprawności decyzji wydanej w związku z art. 2a Ordynacji 

podatkowej będzie przeanalizowanie w uzasadnieniu decyzji argumentacji 

podatnika. W myśl art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej, uzasadnienie faktyczne 

decyzji zawiera w szczególności wskazanie faktów, które organ uznał za 

udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz przyczyn, dla których innym 

dowodom odmówił wiarygodności, uzasadnienie prawne zaś zawiera 

wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa. Nie 

wystarczy samo przedstawienie w uzasadnieniu argumentacji prowadzącej do 

wydanego rozstrzygnięcia. W przypadku gdy – w ocenie organu – przepis art. 

2a Ordynacji podatkowej nie ma zastosowania należy wykazać, że podatnik, 

wysuwając inną argumentację i stawiając tezę o istnieniu niedających się 

usunąć wątpliwości, nie ma racji, gdyż np. powoływał nieadekwatne do stanu 

faktycznego przepisy, przyjmował błędne założenia interpretacyjne, mylił się w 

rozumowaniu, bądź też jego argumentacja była na tyle słaba w zestawieniu z 

argumentacją przeciwną, że nie można uznać istnienia niedających się usunąć 

wątpliwości. Wymaga tego realizacja wyrażonej w art. 124 Ordynacji 

podatkowej zasady przekonywania. Zwrócić należy uwagę, że sąd 

administracyjny, badając legalność działania organów podatkowych, będzie 

mógł uchylić decyzję np. w sytuacji, gdy organ podatkowy nie zastosował art. 
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2a Ordynacji podatkowej, a – zdaniem sądu – istniały ku temu ustawowe 

przesłanki.  

c) Jeśli organ podatkowy natrafi na wątpliwości co do znaczenia przepisu w 

konkretnej sytuacji faktycznej, a wątpliwości tych nie będzie można usunąć w 

trakcie prawidłowo prowadzonej wykładni przepisów prawa podatkowego, to 

wówczas stosując art. 2a Ordynacji podatkowej, powinien przyjąć znaczenie 

przepisów korzystniejsze dla podatnika. W przypadku podatków 

zharmonizowanych w procesie wykładni przepisów prawa podatkowego nie 

można pominąć wykładni pro unijnej.   

Jeśli organ podatkowy dojdzie do wniosku, że w sprawie ma zastosowanie art. 

2a Ordynacji podatkowej ale można zastosować więcej niż jedną, równorzędną 

i korzystną dla podatnika interpretację przepisu, powinien wybrać tą 

korzystniejszą dla podatnika. W przypadku, gdy organ nie jest w stanie ustalić, 

która z różnych interpretacji jest korzystniejsza (np. obie interpretacje są 

korzystne dla podatnika, ale – na innym polu działania prawa podatkowego – 

wybór jednej spowoduje utratę korzyści płynących z drugiej), powinien 

uzyskać stanowisko podatnika co do wyboru najkorzystniejszej dla niego 

interpretacji.   

Stosowanie art. 2a Ordynacji podatkowej wymaga ustalenia „korzyści 

podatnika” na tle konkretnej sprawy. To pojęcie nie ma charakteru 

obiektywnego. Przyjęcie korzystnej dla podatnika wykładni przepisu w danej 

sprawie nie oznacza, że organy podatkowe są obligowane tak samo rozumieć 

korzyść innego podatnika na tle odrębnej sprawy mimo, że przedmiotem 

stosowania art. 2a Ordynacji podatkowej będzie ten sam przepis prawa 

podatkowego . 

Minister Finansów: z up. L. Skiba 

 

 

Opinia z 26 października 2018 r. o projekcie ustawy – Ordynacja 

podatkowa, Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów 

„Projekt ustawy powtarza również treść obecnie obowiązującej zasady 

rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatnika. Zgodnie z 

brzmieniem art. 2a o.p., podobnie jak stanowi art. 18 projektu ustawy, 

niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego 

rozstrzyga się na korzyść podatnika. Podnieść w tym miejscu należy, iż 

konstrukcja tej zasady jest powszechnie krytykowana w literaturze 

przedmiotu, jako nieskuteczna dla ochrony praw podatnika.” 

„Powtórzenie w pewnym sensie rozwiązań obowiązujących na gruncie 

dotychczasowej o.p. stanowi ujęcie w projekcie katalogu ogólnych zasad prawa 

podatkowego. Katalog ten znajduje się w przepisach Działu I projektu ustawy. 
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Nie wydaje się jednak aby takie rozwiązanie było poprawne. Zasady ogólne 

prawa podatkowego dotyczą w istocie postępowania podatkowego i swoje 

miejsce powinny znaleźć w grupie przepisów o charakterze proceduralnym. 

Realizacja zasad ogólnych będzie widoczna bowiem dopiero na etapie 

postępowania podatkowego. Ogólne zasady prawa podatkowego są wzorowane 

na zasadach obowiązujących na gruncie o.p. Przykładem może być tutaj 

zasada legalizmu, czy zasada prawdy obiektywnej. Natomiast nowe zasady 

ujęte w projekcie ustawy wynikają z dorobku orzeczniczego sądów 

administracyjnych.  

Można mieć jednak obawy, czy normatywne ujęcie niektórych zasad prawa 

podatkowego nie usztywni ich zastosowania. Projekt ustawy powtarza 

chociażby treść obecnie obowiązującej zasady rozstrzygania wątpliwości 

prawnych na korzyść podatnika. Zgodnie z art. 2a o.p., jak art. 18 projektu 

ustawy, niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa 

podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Konstrukcja tej zasady jest 

powszechnie krytykowana w literaturze przedmiotu jako nieskuteczna dla 

ochrony praw podatnika. Także w innej jednostce redakcyjnej projektu 

znalazło się nawiązanie do rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. 

Chodzi o przepis art. 23 § 2 projektu ustawy wskazujący, że jeśli po 

przeprowadzeniu postępowania dowodowego w sprawie pozostają niedające 

się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, rozstrzyga się je na korzyść 

zobowiązanego. Jednak rozstrzyganie wątpliwości co do stanu faktycznego na 

korzyść zobowiązanego jest zakazane, jeżeli przepisy odrębne wymagają od 

strony wykazania określonych faktów. W większości postępowań podatkowych 

strona będzie zobowiązana do wykazania określonych faktów. Tak ujęta 

zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika będzie zatem 

stanowiła w praktyce normę prawną o charakterze zbędnym i nieefektywną w 

zakresie ochrony praw podatnika.” 

 


