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Niektóre aspekty reformy prawa podatkowego
Wprowadzenie
Aktualne g³êbokie reformy prawa podatkowego w Polsce wynikaj¹
zarówno ze sta³ego i cyklicznego procesu modyfikacyjnego, jak równie¿
z potrzeby uzupe³nienia go o elementy zwi¹zane ze zmian¹ warunków
spo³eczno-gospodarczych oraz politycznych. Na ka¿dym etapie reformy
podkreœla siê koniecznoœæ zwiêkszenia konkurencyjnoœci oraz inspirowania do inwestowania, wskazuj¹cych na koniecznoœæ rozwi¹zañ zachêcaj¹cych podatników do p³acenia podatków. Konsekwencj¹ prowadzonej
konkurencji podatkowej jest obni¿enie podatku dochodowego od osób
fizycznych. Nie przekraczaj¹ one w krajach bêd¹cych uczestnikami
organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development) 50% dochodów, zaœ w przypadku
podatku korporacyjnego – w 2005 r. zosta³ on zmniejszony do 25% 1.
1
Polska wst¹pi³a do OECD w dniu 22 listopada 2002 r. Organizacja zosta³a utworzona
w 1961 r. z siedzib¹ w Pary¿u, a jej podstawowym zadaniem jest osi¹ganie jak najwy¿szego
wzrostu gospodarczego poziomu zatrudnienia i stopy ¿yciowej, stworzenie warunków
stabilizacji finansowej oraz wolnoœci miêdzynarodowej w wymianie gospodarczej i organizowanie pomocy dla krajów s³abo rozwiniêtych. Zadania te zosta³y sprecyzowane w szóstej wersji modelowej konwencji w sprawie podatku od dochodu i maj¹tku OECD z dnia
15 lipca 2005 r.; zob. Rekomendacja Rady (OECD) z dnia 11 kwietnia 1996 r. w sprawie
odliczania od podatku ³apówek dla zagranicznych funkcjonariuszy publicznych, podjêta
w celu zwalczania przekupstwa w miêdzynarodowych transakcjach handlowych,
(www.ms.gov.pl).
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Wystêpuje przy tym szkodliwa konkurencja podatkowa przedstawiona
w raporcie OECD z dnia 26 czerwca 2000 r. Progress in Identifying and
Eliminating Harmful Tax Practices, w którym podano listê krajów i terytoriów posiadaj¹cych szkodliwe systemy podatkowe dla innych pañstw.
Powszechnie uznawane s¹ one jako „raje podatkowe” charakteryzuj¹ce
siê brakiem opodatkowania lub bardzo niskim opodatkowaniem. Wystêpuje w nich tak¿e nierówne opodatkowanie, brak przejrzystoœci przepisów podatkowych, niechêæ administracji w wymianie informacji podatkowej oraz minimalna wysokoœæ inwestycji i niskie zatrudnienie
pracowników w stosunku do wartoœci dokonanych transakcji. Kolejny
raport OECD 2004 Progress Report potwierdza stosowanie tej szkodliwej
konkurencji podatkowej. W oparciu o powy¿sze dane zosta³y wydane
przez pañstwa cz³onkowskie przepisy krajowe o stosowaniu przez
wymienione tam kraje i terytoria szkodliwej konkurencji podatkowej2.
Reformy systemu podatkowego przeprowadzane s¹ we wszystkich
pañstwach w ramach uprawnieñ konstytucyjnych. Ich zasiêg i rodzaj jest
adekwatny do potrzeb spo³eczno-gospodarczych oraz wspó³pracy miêdzynarodowej. Przyk³adem tego jest rozpoczêcie prac przez Amerykañski
Kongres nad ustaw¹ obni¿aj¹c¹ podatek od spadków, w tym nieruchomoœci, oraz poprzez podwy¿szenie kwot ulg podatkowych i obni¿enie
stawek. Czynione jest to zgodnie z brzmieniem art. I, sekcji 8 Konstytucji
Stanów Zjednoczonych Ameryki z dnia 17 wrzeœnia 1787 r. Kongres ma
bowiem prawo do nak³adania i œci¹gania podatków, ce³, op³at i akcyz
w celu sp³acenia d³ugów oraz dostarczania œrodków na wspóln¹ obronê
i zapewnienie ogólnej pomyœlnoœci Stanom Zjednoczonym, jednakowych
dla wszystkich. Poprawka XVI do Konstytucji podjêta w 1909 r. i ratyfikowana przez wszystkie stany w 1913 r. przewiduje, ¿e Kongres ma
prawo nak³adania i œci¹gania podatków od wszelkiego rodzaju dochodów

2
Zasady stosowane przez te kraje i obszary jako tzw. „raje podatkowe” wymieniono
w § 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie okreœlenia
krajów i terytoriów stosuj¹cych szkodliw¹ konkurencjê podatkow¹, Dz.U. Nr 115, poz. 1203,
a tak¿e dwa rozporz¹dzenia z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie okreœlenia krajów i terytoriów
stosuj¹cych szkodliw¹ konkurencjê podatkow¹ dla celów podatku dochodowego od osób
fizycznych i osób prawnych, Dz.U. Nr 94, poz. 790 i 791. Bli¿ej zagadnienia te omawia
D.N. L a b a n d, Przeklête raje... podatkowe (www.republika.pl, 16.08.2006 r.).
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bez koniecznoœci ich repartycji miêdzy poszczególne stany i bez uwzglêdniania jakichkolwiek spisów lub wyliczeñ ludnoœci3.
Rosyjskie w³adze podatkowe zapowiadaj¹ natomiast walkê z unikaniem opodatkowania oraz dalsze obni¿anie podatków w ramach 3-letniego
programu reformy podatkowej i wprowadzenia jednej 15% stawki podatku VAT. Równolegle zamierza siê wprowadziæ amnestiê podatkow¹,
któr¹ przyjê³a tak¿e ni¿sza izba parlamentu RPA w czerwcu 2006 r. dla
ma³ych przedsiêbiorstw, o ile zaleg³oœæ nie przekracza 5% dochodów
podatnika. W tym ostatnim przypadku amnestia podatkowa trwaæ bêdzie
od 1 sierpnia 2006 r. do 31 maja 2007 r. Dzia³anie rosyjskich w³adz
podatkowych znajduje oparcie w postanowieniach Konstytucji Federacji
Rosyjskiej z dnia 12 grudnia 1993 r. , w której przewidziano odrêbny tryb
uchwalania ustaw o wprowadzeniu lub zniesieniu podatków. Stosownie
do art. 104 ust. 3 Konstytucji projekty ustaw o wprowadzeniu lub zmianie
podatku, zwolnienia od niego i zmianie zobowi¹zañ finansowych pañstwa
mog¹ zostaæ wniesione wy³¹cznie pod warunkiem zaopiniowania ich przez
rz¹d Federacji Rosyjskiej. Niezale¿nie od tego w myœl art. 106 Konstytucji
obligatoryjnemu rozpatrzeniu przez Radê Federacji podlegaj¹ uchwalone
przez Dumê Pañstwow¹ ustawy dotycz¹ce federalnych podatków i op³at4.
Szerokie zmiany systemu podatkowego przewiduje Australia w projekcie z maja 2006 r. Zak³ada siê zdecydowane dzia³ania wobec podatników spóŸniaj¹cych siê z zap³aceniem podatku lub unikaj¹cych go.
Jednoczeœnie jest wyra¿any pogl¹d, ¿e realizacja zapowiedzianej reformy
przyczyni siê do korzystniejszego prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
przede wszystkim przez ma³ych i œrednich przedsiêbiorców. Podjête
empiryczne badania obowi¹zuj¹cych przepisów i systemu podatkowego
maj¹ okreœliæ podstawê do uchwalenia nowych, korzystniejszych przepisów dla zagranicznych inwestorów.
Reformê prawa podatkowego przewiduj¹ tak¿e w³adze chiñskie.
W czerwcu 2006 r. podjête zosta³y prace nad projektem ustawy o podatku
korporacyjnym. W³adze Hong Kongu w maju 2006 r. przyjê³y projekt
ustawy o obni¿eniu stawek podatkowych i wprowadzeniu udogodnieñ
oszczêdnoœciowych dla podatników. Warte odnotowania jest wprowa3

Zob. A. P u ³ ³ o, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2002, s. 40-

4

A. K u b l i k, A. B o s i a c k i, Konstytucja Rosji, Warszawa 2000, s. 72-73.

60.
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dzenie przez w³adze chiñskie podwy¿szonego podatku dotycz¹cego obrotu
nieruchomoœciami, pocz¹wszy od 1 czerwca 2006 r. Ma to s³u¿yæ zmniejszeniu popytu na rynku nieruchomoœci, szczególnie przez inwestorów
zagranicznych. Godne podkreœlenia jest to, ¿e Holandia opublikowa³a w dniu
24 maja 2006 r. projekt ustawy przewiduj¹cej zmiany systemu podatków
dochodowych od osób fizycznych i prawnych z argumentacj¹, ¿e chodzi
o zwiêkszenie konkurencji podatkowej. Stosownie do art. 87 ust. 1
Konstytucji Królestwa Holandii z dnia 28 marca 1814 r., wed³ug stanu
prawnego na dzieñ 21 marca 2002 r., projekt staje siê ustaw¹ po przyjêciu
przez Stany Generalne i zaakceptowaniu przez Króla. Podatki pañstwowe
pobiera siê na mocy ustawy, zaœ inne podatki pobierane na rzecz pañstwa
stanowi ustawa5.
Reformy systemów podatkowych w krajach Europy Œrodkowej
i pañstw-cz³onków Unii Europejskiej nastêpowa³y w sposób ró¿norodny.
Wszystkie one wprowadzi³y jednak trzy zasadnicze podatki, mianowicie:
PIT, CIT i VAT. Okolicznoœæ ta ma istotne znaczenie przy sporz¹dzaniu
czynnoœci notarialnych zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej w krajach Unii Europejskiej. Znajomoœæ tych przepisów pozwala
na poprawn¹ ich wyk³adniê od danej czynnoœci notarialnej6.
Podatnicy polscy mog¹, stosownie do art. 91 ust. 2 i 3 Konstytucji
RP stosowaæ w pierwszym rzêdzie prawo wspólnotowe przed przepisami
krajowymi, je¿eli te s¹ z nim sprzeczne7. Sprzecznoœci te wystêpuj¹ przede
wszystkim przy wyk³adni podatku VAT w zakresie stosowania zasady
neutralnoœci okreœlonej w Szóstej Dyrektywie Rady Nr 77/388/EWG z 17
maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw pañstw cz³onkow5

A. G ³ o w a c k i, Konstytucja Holandii, Warszawa 2003, s. 52 i 55.
Bli¿ej K. ¯ y n d u l, G. P y l i ñ s k i, Zak³adanie dzia³alnoœci gospodarczej w krajach
Unii Europejskiej, Warszawa 2004. W opracowaniu przedstawiono w sposób syntetyczny
przepisy podatkowe obowi¹zuj¹ce we wszystkich pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej; Patrz tak¿e J. O l s z e w s k i, Jak za³o¿yæ firmê za granic¹, Rzeczpospolita „Dobra
Firma” z dnia 3 lipca 2006 r., nr 153; M. J a m r o ¿ y, Op³aty za us³ugi prawnicze i wynagrodzenie lekarza za granic¹, Rzeczpospolita z dnia 13 lipca 2006 r., nr 162; Moja
firma w Europie, Gazeta Prawna z dnia 26 czerwca 2006 r., nr 2 (praca zbiorowa).
7
Patrz P. W o j t a s i k, Prawo unijne pomo¿e w sporach z polskim fiskusem, Rzeczpospolita z dnia 28 czerwca 2006 r., nr 149 i powo³ana tam teza wyroku Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 paŸdziernika 2005 r. III SA/Wa 2219/05,
która stwierdza, ¿e podatnik mo¿e pomin¹æ przepisy krajowe, jeœli s¹ sprzeczne z prawem
wspólnotowym.
6
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skich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku
od wartoœci dodanej8. Istnieje równie¿ odwrotna sytuacja przy wniesieniu
aportu do spó³ki, kiedy w myœl § 8 ust. 1 pkt 6 rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug9 nastêpuje zwolnienie
z tego podatku tylko wniesionego przedsiêbiorstwa i zak³adu samodzielnie
sporz¹dzaj¹cego bilans. Natomiast zgodnie z przepisami unijnymi wniesienie aportu podlega podatkowi, a wy³¹czenie mo¿e nast¹piæ, gdy podmiot nabywaj¹cy aport jest nastêpc¹ prawnym wnosz¹cego10.
Polska w zasadzie wprowadzi³a w ¿ycie do systemu krajowego przepisy
unijnego prawa podatkowego. W zwi¹zku z nowelizacj¹ tego prawa istnieje
potrzeba implementowania ich na bie¿¹co do prawa krajowego11. Na mocy
art. 217 Konstytucji RP12 nak³adanie podatków i innych danin publicznych
oraz okreœlenie podmiotów i przedmiotów opodatkowania, stawek podatkowych, zwolnienia od podatków oraz zasad przyznawania ulg i umorzeñ
podatkowych mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w drodze ustawy. Rozstrzygniêcie to koresponduje z brzmieniem art. 84 Konstytucji okreœlaj¹cym
obowi¹zek ponoszenia, z zachowaniem powszechnoœci i równoœci, ciê¿arów i œwiadczeñ publicznych, w tym podatków wymienionych w ustawie. W³adztwo podatkowe (art. 217 w zw. z art. 84 Konstytucji) upo8

Dz.Urz. UE L 145 z 13 czerwca 1977 r., s. 1. Dyrektywa zosta³a zmieniona dyrektyw¹ Nr 2004/66/WE, Dz.Urz. UE L 168 z 1 maja 2004 r., s. 35.
9
Dz.U. Nr 97, poz. 970 z póŸn. zm.
10
Bli¿ej M. M a t u s i k, Wniesienie aportem ró¿nie traktowane, Rzeczpospolita z dnia
3-4 czerwca 2006 r., nr 129. Tak¿e wyrok ETS z 26 czerwca 2003 r. w sprawie C 305/
01 postanowi³, ¿e niezgodne z art. 17 Szósta Dyrektywy zwolnienie z podatku VAT nie
mo¿e ograniczyæ prawa podatników do jego odliczenia. Podobne stanowisko prezentuje
teza wyroku z dnia 7 czerwca 2004 r., NSA FSK 87/04 (niepubl.), Monitor Podatkowy
2004, nr 10.
11
M. G r a b o w s k i, M. T o m a l a k, Reformy systemów podatkowych w krajach Europy Œrodkowej i Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw, Studium Specjalne; w swoim opracowaniu autorzy stwierdzaj¹, ¿e najwiêksze wp³ywy do bud¿etu krajów UE 15 przynosz¹
podatki dochodowe – 36% wszystkich wp³ywów z danin. Struktura dochodów podatkowych w latach 1999-2002 wskazuje, ¿e w krajach UE 8, w tym Polski, wynosi³a w zakresie
podatków dochodowych – 24,5%, podatków poœrednich – 36,3%, sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne – 30,4% i pozosta³e podatki – 8,8%.
12
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., obowi¹zuje od dnia 17 paŸdziernika
1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483.
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wa¿nia pañstwo do obci¹¿ania podatkiem w celu sfinansowania zadañ
pañstwa wy³¹cznie w formie ustawy, co stwarza gwarancje dla podatnika
i wzmacnia pozycjê w³adzy publicznej. Stosownie zaœ do art. 8 ust. 2
Konstytucji przepisy jej stosuje siê bezpoœrednio, je¿eli nie stanowi ona
inaczej. Oznacza to, ¿e przepis ma bezpoœrednie stosowanie, je¿eli w przepisach podatkowych zawarte jest postanowienie sprzeczne z Konstytucj¹.
Ten kierunek wyk³adni prezentuje tak¿e bogate orzecznictwo Trybuna³u
Konstytucyjnego, w którym przestrzegana jest zasada wszechstronnego
badania zgodnoœci przepisu z Konstytucj¹13. Zadaniem TK jest czuwanie
nad przestrzeganiem Konstytucji w procesie ustawodawczym i w kszta³towaniu treœci ustaw, a nie ocena ich celowoœci i merytorycznej poprawnoœci rozstrzygniêæ ustawodawcy14. W orzeczeniach badaj¹cych ustawy
podatkowe zwracano uwagê na zachowanie równowagi miêdzy swobod¹
decyzji ustawodawcy a jego obowi¹zkami wynikaj¹cymi z Konstytucji15.
Prezentowany jest pogl¹d o wzglêdnej swobodzie ustawodawcy w kszta³towaniu dochodów i wydatków pañstwa, która jest równowa¿ona i miarkowana przez obowi¹zek poszanowania proceduralnych aspektów zasad
demokratycznego pañstwa (art. 2 Konstytucji) i poprawnej legislacji16.
W ramach tej swobody mo¿e on dokonaæ wyboru miêdzy ró¿nymi konstrukcjami zobowi¹zañ podatkowych oraz ustanawiaæ ulgi i zwolnienia
podatkowe17.
W wyroku z dnia 20 lipca 2006 r. K 40/05 TK uzna³, ¿e Senat,
rozpatruj¹c uchwalon¹ przez Sejm ustawê nowelizuj¹c¹, mo¿e przedstawiæ jedynie alternatywne rozwi¹zanie w zakresie tej¿e ustawy, a nie
13

Uchwa³a z dnia 6 wrzeœnia 1995 r. W 20/94, OTK 1995, nr 1, poz. 6, cz. II, s. 258-

265.
14
Szerzej: Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 32 oraz druk sejmowy nr 516 z dnia
19 kwietnia 2006 r. zawieraj¹cy tê informacjê.
15
Patrz Informacja o istotnych problemach....
16
Synteza informacji o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2002 r.; Prawo podatkowe w œwietle orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego w 2002 r., Warszawa 2003, oprac. Biuro Trybuna³u Konstytucyjnego, s. 17.
17
Wyrok z dnia 15 lutego 2005 r. K 48/04, a tak¿e: Proces prawotwórczy w œwietle
orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 24 i nast., oprac. Biuro
Trybuna³u Konstytucyjnego przy wspó³pracy J. Chojnackiej, wyd. pi¹te.
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w przedmiocie ustawy nowelizowanej. Niekwestionowanie przez Sejm
poprawek uchwalonych przez Senat z przekroczeniem granic dopuszczalnego zakazu nie powoduje konwalidacji uchybieñ Senatu. Stwierdzono
jednoczeœnie, ¿e w myœl art. 2 Konstytucji nie jest dopuszczalne dokonywanie zmian obci¹¿eñ podatkowych w ci¹gu roku podatkowego.
Wszelkie zmiany podatku dochodowego od osób fizycznych powinny
byæ og³aszane co najmniej na miesi¹c przed koñcem poprzedniego roku
podatkowego.
Konsekwentnie w orzeczeniach honorowana jest zasada wy³¹cznoœci
ustawy przy ustalaniu obowi¹zków i uprawnieñ jednostki, szczególnie
wobec przepisów podatkowych maj¹cych charakter represyjny. Dlatego
przepisy podustawowe mog¹ stanowiæ uzupe³nienie ich podstaw18.
W drodze rozporz¹dzenia mog¹ wiêc byæ regulowane sprawy niemaj¹ce
istotnego znaczenia dla konstrukcji podatku19. W wielu orzeczeniach
zwrócono uwagê na koniecznoœæ poprawnej legislacji, polegaj¹cej na
w³aœciwym formu³owaniu przepisów w sposób precyzyjny i jasny.
Tworzenie przepisów niejasnych i niezrozumia³ych stanowi naruszenie
Konstytucji z powodu sprzecznoœci z zasad¹ pañstwa prawnego (art. 2
Konstytucji). Ustawodawca jest uprawniony do nadania pojêciom u¿ywanym w akcie prawnym treœci odbiegaj¹cej od znaczenia nazwy w jêzyku ogólnym. Mo¿e to czyniæ jednak pod warunkiem jednoznacznego
zdefiniowania jego znaczenia i u¿ywania go konsekwentnie w danym
akcie prawnym. W przeciwnym razie dochodzi do b³êdu logicznego
ignotum per ignotum20. Na podkreœlenie zas³uguje tak¿e pogl¹d wyra¿ony
w orzeczeniu, ¿e przestrzeganie prawa i ochrona interesów finansowych
pañstwa stanowi¹ wartoœci konstytucyjne, które mog¹ uzasadniaæ zmiany
ustaw podatkowych na niekorzyœæ podatników, w razie zaistnienia wa¿nego
interesu pañstwa. Mo¿na wówczas wyj¹tkowo wprowadziæ ograniczenie
lub rezygnacjê z ustanowienia vacatio legis21.
18

Orzeczenie TK z dnia 22 wrzeœnia 1997 r. K 25/97.
Wyrok z dnia 9 wrzeœnia 2004 r. K 2/03.
20
Wyrok TK z dnia 20 listopada 2002 r. K 41/02 (MP Nr 56, poz. 763), powo³any
jak przypis 16, s. 19; patrz tak¿e K. P i ³ a t, A. R o s a, Od przybytku definicji podatników
boli g³owa, Rzeczpospolita z dnia 5 maja 2006 r., nr 104; K. S o b c z a k, Dostêp do prawa
jest prawem obywatelskim, Rzeczpospolita z dnia 6 lipca 2006 r., nr 156 (Rozmowa
z A. Zollem).
21
Wyrok TK z dnia 25 czerwca 2002 r. K 45/01 (Dz.U. Nr 100, poz. 923).
19
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Odrêbnym problemem jest niewykonanie oko³o 40 wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego. Senat przygotowa³ dotychczas 5 projektów zmian
przepisów niezgodnych z Konstytucj¹. Sejm podj¹³ dopiero prace nad 7
ustawami. Ten stan rzeczy jest w literaturze oceniany wyj¹tkowo krytycznie22.
Dla pe³niejszej ilustracji obowi¹zuj¹cych systemów podatkowych
w pañstwach cz³onkowskich Unii nale¿y wspomnieæ o systemie francuskim skodyfikowanym w „Generalnym Kodeksie Podatkowym” (Cale
Genéral des Impôts – CGI) przewiduj¹cym w stosunku do osób fizycznych podatek dochodowy z rzeczy (dóbr) ruchomych i nieruchomych
(nieruchomoœci) od dochodu osoby (rodziny) podlegaj¹cej opodatkowaniu23. Zgodnie z brzmieniem art. 34 Konstytucji Republiki Francuskiej
z dnia 4 paŸdziernika 1958 r.24 ustawa uchwalona przez Parlament ustala
zasady wymiaru stawek i sposobów pobierania wszelkiego rodzaju
podatków. Ju¿ art. XIII Deklaracji Praw Cz³owieka i Obywatela z 26
sierpnia 1789 r., do którego nawi¹zuje Konstytucja przewidywa³, ¿e w celu
utrzymania publicznej si³y zbrojnej oraz dla pokrycia wydatków administracji niezbêdny jest podatek powszechny, równo roz³o¿ony na wszystkich obywateli, stosownie do ich mo¿liwoœci.
W szwedzkim systemie podatkowym podatek dochodowy od osób
fizycznych pe³ni dwie funkcje. Wystêpuje zarówno jako podatek gminny,
kiedy stawka jest ustalona przez w³adze gminy w skali rocznej wynosz¹cej
od 29% do 35% dochodu rocznego, jak równie¿ dodatkowo jako podatek
pañstwowy, gdy kwota dochodu przekracza 290 000 SEK w skali 2025%. W³adz¹ podatkow¹ jest Szwedzki Urz¹d Skarbowy (Skatteverket)
dzia³aj¹cy przez regionalne oddzia³y. Podstawowa stawka podatku VAT
zwanego „Moms” wynosi 25% zaœ obni¿ona – 12% i 6%, z zachowaniem
zwolnieñ od œciœle okreœlonych czynnoœci. Zgodnie z § 3 i 5 Aktu o formie

22
M. R z e m e k, Stosowanie Konstytucji mo¿e wymagaæ jej zmiany, Rzeczpospolita
z dnia 6 lipca 2006 r., nr 156; J. K r o n e r, Pañstwo niekonstytucyjnego prawa, Rzeczpospolita z dnia 4 lipca 2006 r., nr 154; P. W o j t a s i k, Urzêdy nie przejmuj¹ siê wyrokami Trybuna³u, Rzeczpospolita z dnia 25 maja 2006 r., nr 119.
23
Bli¿ej A. C z u p r y n i a k, P. B y c z k o w s k i, K. G a l a s, Francja 2006. Informator Gospodarczy, wyd. 2 uaktual., Pary¿ 2005, s. 37 i nast.
24
Wed³ug stanu na dzieñ 1 stycznia 2005 r.; Patrz W. S k r z y d ³ o, Konstytucja Francji,
Warszawa 2005, s. 41.
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rz¹du z dnia 28 lutego 1974 r. przepisy dotycz¹ce nak³adania obowi¹zku
podatkowego na jednostkê, w tym podatków pañstwowych i podatków
gminnych, regulowane s¹ w formie ustaw25.
W Republice Federalnej Niemiec podatki s¹ ujednolicone z wyj¹tkiem
podatku przemys³owego. Podatek dochodowy od podmiotów gospodarczych Körperschaftssteuer, jest obliczany na podstawie przepisów o podatku
dochodowym. Podzia³ wp³ywów z podatków na Federacjê i poszczególne
kraje zwi¹zkowe zosta³ sprecyzowany w art. 106 Ustawy Zasadniczej
Grundgesetz – GG26. Federacja sprawuje ustawodawstwo w przedmiocie
podatków jej przys³uguj¹cych, zaœ kraje maj¹ prawo do ustawodawstwa
dotycz¹cego lokalnych podatków od konsumpcji i luksusu. Federalne
ustawy dotycz¹ce podatków, których wp³ywy przys³uguj¹ w ca³oœci lub
w czêœci krajom lub gminom (zwi¹zkom gmin) wymagaj¹ zgody Rady
Federalnej (art. 105).

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Rzeczpospolita Polska zawar³a ³¹cznie 82 umowy z innymi pañstwami
o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów27. Kwestie te omawia równie¿ podpisana w dniu 20 lipca 2006 r.
konwencja miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Zjednoczonym Królestwem
Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie
podatków od dochodu i od zysków maj¹tkowych28. Dla zobrazowania
przedmiotu konwencji nale¿y zasygnalizowaæ, ¿e odnosi siê do podatków
od dochodów i od zysków maj¹tkowych bez wzglêdu na sposób ich

25

M. G r z y b o w s k i, Konstytucja Królestwa Szwecji, Warszawa 2000, s. 45.
Ostatnia zmiana konstytucji zosta³a uchwalona 30 czerwca 2006 r. Zmniejszono
kompetencje Bundesratu, rozszerzaj¹c uprawnienia Bundestagu w zakresie uchwalanych
ustaw. Zreformowano sposób rz¹dzenia Federacj¹. Wprowadzono nowe zasady podzia³u
kompetencji miêdzy rz¹dem a 16 krajami zwi¹zkowymi. Bli¿ej P. J e n d r o s z c z y k,
Wiêcej uprawnieñ dla Berlina i Bundestagu, Rzeczpospolita z dnia 1-2 lipca 2006 r.,
nr 152.
27
Wykaz 81 umów zawiera strona www.mofnet.gov.pl (18.06.2006 r.).
28
E. M a t y s z e w s k a, Nowa umowa z Angli¹, Gazeta Prawna z dnia 14-15 czerwca
2006 r., nr 115 oraz K. T o m a s z e w s k i, Fiskus mo¿e sprawdziæ zagraniczne dochody
podatnika, Gazeta Prawna z dnia 10 maja 2006 r., nr 90.
26
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poboru, pobieranych na rzecz stron konwencji, jego jednostek terytorialnych lub organów lokalnych (art. 2). Dotyczy ona osób, które maj¹
miejsce zamieszkania lub siedzibê w jednym lub w obu pañstwach.
Konwencja zalicza do obecnie istniej¹cych podatków w szczególnoœci:
w Zjednoczonym Królestwie – podatek dochodowy (the income tax),
podatek od spó³ek (the corporation tax) oraz podatek od zysków maj¹tkowych (the capital gains tax) zwane podatkiem Zjednoczonego
Królestwa; w Polsce – podatek dochodowy od osób fizycznych oraz
podatek dochodowy od osób prawnych zwane podatkiem polskim. Na
u¿ytek konwencji okreœlenie „przedsiêbiorstwo” ma zastosowanie do
prowadzenia jakiejkolwiek dzia³alnoœci, zaœ „dzia³alnoœæ gospodarcza”
obejmuje wykonywanie wolnego zawodu i innej dzia³alnoœci o niezale¿nym charakterze (art. 3 pkt 1 lit. f i k). Odrêbnie potraktowano dochód
z maj¹tku nieruchomego (art. 6), uwa¿aj¹c za niego dochód osi¹gany
przez osobê maj¹c¹ zamieszkanie lub siedzibê w umawiaj¹cym siê pañstwie z maj¹tku nieruchomego, w³¹czaj¹c dochód z gospodarstwa rolnego lub leœnego po³o¿onego w danym pañstwie, w którym mo¿e byæ
opodatkowane. Zasady te stosuje siê tak¿e do dochodu osi¹gniêtego
z bezpoœredniego u¿ytkowania, dzier¿awy lub innego rodzaju u¿ytkowania maj¹tku nieruchomego. Zyski maj¹tkowe (art. 13) osi¹gane z przeniesienia w³asnoœci maj¹tku nieruchomego i po³o¿onego w drugim pañstwie, mog¹ byæ w nim opodatkowane. Natomiast zyski osi¹gane
z przeniesienia w³asnoœci udzia³ów (akcji), których wartoœæ w ca³oœci lub
w wiêkszej czêœci zwi¹zana jest bezpoœrednio lub poœrednio z maj¹tkiem
nieruchomym, po³o¿onym w danym pañstwie oraz z udzia³u w spó³ce
osobowej lub truœcie, których aktywa sk³adaj¹ siê g³ównie z maj¹tku
nieruchomego po³o¿onego w drugim pañstwie lub z udzia³ów (akcji)
opisanych wy¿ej, mog¹ byæ opodatkowane w tym pañstwie. Konwencja
z chwil¹ ratyfikacji zast¹pi obecnie obowi¹zuj¹c¹ umowê z dnia 16 grudnia
1976 r., która wesz³a w ¿ycie 25 lutego 1978 r.29 Zmienia ona kwalifikacje
dochodów osi¹ganych przez Polaków pracuj¹cych w Wielkiej Brytanii,
postanawiaj¹c w art. 14, ¿e z zastrze¿eniami tam wymienionymi (zawarte
w art. 15, 17, 18 i 19) pensje, p³ace i inne wynagrodzenia, które osoba

29

Dz.U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20.
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maj¹ca miejsce zamieszkania w umawiaj¹cym siê pañstwie otrzymuje za
pracê najemn¹, podlegaj¹ opodatkowaniu tylko w tym pañstwie, chyba
¿e praca wykonywana jest w drugim pañstwie i wówczas mo¿e byæ
w tym pañstwie opodatkowana30.
Zgodnie z upowa¿nieniem zawartym w art. 14e § 1 ordynacji podatkowej Minister Finansów wyda³ pisemne interpretacje konwencji miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Danii oraz umowy miêdzy Rz¹dem
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz¹dem Chiñskiej Republiki Ludowej, w których wyjaœni³ jednostkowe kwestie zwi¹zanych z zastosowaniem w praktyce niektórych postanowieñ obu umów31.

Zmiany i modyfikacja prawa unijnego
Wadliwoœæ rozwi¹zañ krajowego prawa podatkowego, opiesza³oœæ
w rozpatrywaniu odwo³añ od decyzji organów podatkowych oraz przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego powoduj¹, ¿e s¹ przez Polaków
wnoszone skargi do instytucji europejskich32. Brak pe³nych danych nie
pozwala na przeprowadzenie dog³êbnej analizy wszystkich spraw podatkowych. Mo¿na jedynie stwierdziæ, ¿e w 2005 r. do Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka czuwaj¹cego ³¹cznie z S¹dem Pierwszej Instancji (art. 220
TWE) nad poszanowaniem prawa w wyk³adni i stosowania Traktatu
wniesiono 4744 spraw wobec 5796 w 2004 r. i 5359 w 2003 r. W tym
samym okresie wniesiono ogó³em w 2005 r. 41510 spraw, a w 2003 r.
38810 spraw. Polska znajduje siê w czo³ówce pañstw, którego obywatele
korzystaj¹ z tej formy ochrony swych praw.
Trybuna³ Sprawiedliwoœci jest w³aœciwy do orzekania w trybie prejudycjalnym (art. 234 TWE) i w tym postêpowaniu wnoszone s¹ sprawy
podatkowe. Zasada pierwszeñstwa prawa wspólnotowego odnosi siê tak¿e
30
E. M a t y s z e w s k a, Zmiana opodatkowania odsetek i dywidend, Gazeta Prawna
z dnia 7 sierpnia 2006 r., nr 152; Dochody zagraniczne na PIT-36 i zyski kapita³owe na
PIT-38, Rzeczpospolita „Dobra Firma” z dnia 20 marca 2006 r., nr 67 (praca zbiorowa).
31
Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 17 kwietnia 2003 r., Nr PB 7/HM-068-306/2434/
02-14/03 oraz z dnia 24 lutego 2004 r., Nr PB 7/033-0539-BM 611152/03.
32
Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ by³ kilkakrotnie zmieniany i dlatego
wprowadzono now¹ numeracjê; bli¿ej J.C. K a m i ñ s k i, Unia Europejska. Podstawowe
akty prawne, wyd. 2, Warszawa 2005, s. 230; M. M a t u s i k, Do s¹du droga jest d³u¿sza,
ni¿ siê wydaje, Rzeczpospolita z dnia 22 sierpnia 2006 r., nr 195.
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do orzecznictwa. Nie zosta³a ona uregulowana w Traktacie, lecz wynika
z pogl¹dów doktryny i judykatury g³osz¹cych, ¿e supremacja prawa wspólnotowego jest œciœle zwi¹zana z zasad¹ bezpoœredniego skutku33. Trybuna³ prezentuje stanowisko, ¿e przeszkody w swobodnym przep³ywie
towarów na obszarze Wspólnoty dopuszczalne s¹ jedynie pod warunkiem, ¿e krajowe regulacje s¹ konieczne ze wzglêdu na kontrolê podatkow¹, ochronê zdrowia publicznego, uczciwoœæ transakcji handlowych
lub ochronê konsumenta34. Nadrzêdnoœæ prawa wspólnotowego wynika
st¹d, ¿e przepisy s¹ bezpoœrednim Ÿród³em praw i obowi¹zków dla tych
wszystkich, do których siê odnosz¹, tj. dla pañstw cz³onkowskich oraz
podmiotów prywatnych bêd¹cych stronami stosunków prawnych na
podstawie prawa wspólnotowego. Zasada ta odnosi siê do ka¿dego s¹du
krajowego, którego zadaniem jest ochrona praw podmiotowych przyznanych przez prawo wspólnotowe. Traktat bowiem ustanowi³ swój w³asny
system prawny, po³¹czony z systemami pañstw cz³onkowskich, który
musi byæ stosowany przez s¹dy tych pañstw35. Pañstwo cz³onkowskie
jest obowi¹zane dokonaæ we w³aœciwym czasie transpozycji dyrektywy
do prawa krajowego. Niewykonanie tego obowi¹zku jest pogwa³ceniem
prawa wspólnotowego i powoduje odpowiedzialnoœæ pañstwa za szkody
wyrz¹dzone osobie prywatnej w sytuacji, gdy dyrektywa przyznaje jej
okreœlone prawa i pod warunkiem istnienia zwi¹zku przyczynowo-skutkowego miêdzy naruszeniem przez pañstwo ci¹¿¹cego na nim obowi¹zku
a doznan¹ szkod¹36. Niezale¿nie od tego wnoszone s¹ sprawy do Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci oraz S¹du Pierwszej Instancji.
Z dostêpnych danych wynika, ¿e Polacy nie wnieœli w 2004 r. ¿adnej
sprawy, zaœ brak jest wszelkich informacji odnosz¹cych siê do 2005 r.
33

T. K o n c e w i c z, Zasada pierwszeñstwa prawa wspólnotowego przed prawem
krajowym w orzecznictwie Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich, [w:] Wêz³owe problemy w orzecznictwie Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich, Biuro
Trybuna³u Konstytucyjnego, Warszawa 2003, s. 3 i nast.
34
Wyrok z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie 120/78 Rewe-Central Ag („Cassis de
Dijon”) orzeczenie wstêpne.
35
Wyrok z dnia 9 marca 1978 r. w sprawie 106/77 Simmental (II), orzeczenia wstêpne
oraz wyrok w po³¹czonych sprawach C66/90 i C-9/90 z dnia 19 listopada 1991 r. Francovich i inni przeciwko Republice W³oskiej (orzeczenie wstêpne).
36
Wyrok w po³¹czonych sprawach C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-190/94 Erich
Dillenkofer i inni przeciwko Republice Federalnej Niemiec (orzeczenie wstêpne).
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Z analizy wniesionych do Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci
spraw wynika, ¿e przewa¿aj¹ w zakresie prawa podatkowego sprawy
odnosz¹ce siê do stosowania i wyk³adni podatku od towarów i us³ug,
a przede wszystkim dotycz¹ce Szóstej Dyrektywy. Z dorobku orzecznictwa Trybuna³u na podkreœlenie zas³uguj¹ tezy dotycz¹ce stosowania
dyskryminacji podatkowej w œwietle prawa wspólnotowego, relacji miêdzy
prawem wspólnotowym a umowami miêdzynarodowymi zawieranymi
przez pañstwa cz³onkowskie z pañstwem trzecim oraz wp³ywu prawa
wspólnotowego na kszta³t wewnêtrznego ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich w odniesieniu do zagadnieñ, które nie podlegaj¹ harmonizacji37.
W innym orzeczeniu stwierdzono, ¿e podatnik, który nabywa dobro
inwestycyjne w celu wykorzystywania go dla celów prywatnych i prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej mo¿e pozostawiæ je w ca³oœci w swoim
maj¹tku prywatnym, wy³¹czaj¹c z systemu podatku od wartoœci dodanej38.
Istnieje mo¿liwoœæ przedstawienia petycji do Parlamentu Europejskiego na zasadzie art. 194 TWE. Przedmiotem ich mog¹ byæ sprawy objête
zakresem dzia³alnoœci Wspólnoty. Europejski Rzecznik Praw Cz³owieka
(art. 195 TWE) rozpatruje sprawy osób fizycznych lub prawnych zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w pañstwie cz³onkowskim. Do
zakresu jego kompetencji nale¿y rozpatrywanie spraw z tytu³u niew³aœciwego administrowania, dzia³ania instytucji lub organów wspólnotowych,
z wy³¹czeniem Trybuna³u Sprawiedliwoœci i S¹du Pierwszej Instancji39.
Podatkowe prawo unijne jest reformowane i podlega bie¿¹cej wyk³adni
w konfrontacji z krajowymi przepisami podatkowymi. Przyk³adem tego
jest wyk³adnia art. 25 TWE zakazuj¹cego stosowania miêdzy pañstwami
cz³onkowskimi ce³ przywozowych i wywozowych lub op³at o skutkach
równowa¿nych. Uwa¿a siê za nie przepisy podatkowe nak³adane jednostronnie przez pañstwa cz³onkowskie na produkty wspólnotowe. W drodze
wyk³adni rozszerzaj¹cej postanowienia art. 28 TWE40 traktuj¹cego o zakazie
37
Wyrok ETS z dnia 21 wrzeœnia 1999 r. C-307/97 w sprawie Saint Gobain oraz z dnia
14 lutego 1995 r. C-279/93 w sprawie Schumacker.
38
Wyrok ETS z dnia 8 marca 2001 r. C-415/98 w sprawie Laszlo Baksci.
39
Szerzej M. D r o b a, Gdy krajowe s¹dy zawodz¹, Gazeta Prawna z dnia 26-28 maja
2006 r., nr 102.
40
ETS wielokrotnie zajmowa³ siê wyk³adni¹ przepisu art. 28 TWE, wyra¿aj¹c niejednolite stanowiska. W sprawie Komisja Europejska v. Francja stwierdzi³, ¿e francuskie
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miêdzy pañstwami cz³onkowskimi ograniczeñ iloœciowych w przywozie
oraz stosowania wszelkich œrodków o skutkach równowa¿nych dotycz¹cych przepisów podatkowych wbrew swobodzie przep³ywu towarów
wewn¹trz Wspólnoty. Reformowanie prawa unijnego ilustruje rozporz¹dzenie Rady Nr 1777/2005/WE z dnia 17 paŸdziernika 2005 r. ustanawiaj¹ce œrodki wykonawcze do dyrektywy Nr 77/388/EWG w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej, które wesz³o w ¿ycie
z dniem 1 lipca 2006 r.41 Wprowadzi³o ono nowe instytucje, jak np. sprzeda¿
opcji odrêbnej od transakcji podstawowych. Uzna³o, ¿e transakcje polegaj¹ce wy³¹cznie na monta¿u ró¿nych czêœci maszyn dostarczonych przez
us³ugodawcê s¹ œwiadczeniem us³ug. Rozszerzono zakres us³ug na us³ugi
specjalne, np. elektroniczne, wymienione w pkt 8 rozporz¹dzenia.
Zgodnie z art. 93 TWE Rada uchwala przepisy o harmonizacji ustawodawstw reguluj¹cych podatki obrotowe, akcyzy i inne podatki poœrednie w zakresie niezbêdnym do zapewnienia w³aœciwego funkcjonowania
rynku wewnêtrznego. Chodzi o to, by towary i us³ugi by³y opodatkowane
w sposób wykluczaj¹cy nierówn¹ konkurencjê, podwójne opodatkowanie
czy te¿ brak opodatkowania. Mimo braku w Unii Europejskiej jednolitego
podatku dochodowego od osób fizycznych Komisja uwa¿a, ¿e s¹ one
instrumentem polityki gospodarczej pañstw cz³onkowskich i nie podejmuje
czynnoœci zmierzaj¹cych do ich harmonizacji. W systemie unijnego prawa
podatkowego szczegó³owo jest uregulowana kwestia podatków poœrednich. Zosta³o to uczynione w dyrektywie Rady Nr 69/335/EWG z dnia 17
lipca 1969 r., dotycz¹cej podatków poœrednich od gromadzenia kapita³u42
oraz zmieniaj¹cej j¹ dyrektywie Rady Nr 85/303/EWG z dnia 10 czerwca
1985 r.43
przepisy podatkowe zezwalaj¹ce na utworzenie niepodatkowych rezerw na nabycie budynków i wyposa¿enia, wzglêdnie na odliczenie od podstawy opodatkowania w podatku
dochodowym wydatków na te cele stanowi¹ przeszkodê w wewn¹trzwspólnotowym handlu. Inny pogl¹d prezentuje w sprawie H. Kranz, GmbH & Co, postanawiaj¹c, ¿e holenderskie przepisy podatkowe ograniczaj¹ swobodny przep³yw towarów we Wspólnocie przy
wykonywaniu czynnoœci z zakresu zobowi¹zañ podatkowych przez zajêcie rzeczy znajduj¹cych siê we w³adaniu podatnika, które nie stanowi³y jego w³asnoœci.
41
Dz.Urz. UE L 288/1 z 29 paŸdziernika 2005 r.; szerzej K. T o m a s z e w s k i, Od
1 lipca nowe przepisy, Gazeta Prawna z dnia 23-25 czerwca 2006 r., nr 121.
42
Dz.Urz. UE L 249/25 z 28 paŸdziernika 1969 r.
43
Dz.Urz. UE L 156/23 z 15 czerwca 1985 r.
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Podkreœliæ nale¿y, ¿e wyrokiem Trybuna³u z dnia 15 czerwca 2006 r.
uznano, ¿e op³ata pobierana za sprostowanie w ksiêdze wieczystej, taka
jak op³ata bêd¹ca przedmiotem postêpowania przed s¹dem krajowym,
wchodzi zasadniczo w zakres zakazu, o którym mowa w art. 10 lit. c
dyrektywy Rady Nr 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. w brzmieniu
nadanym dyrektyw¹ Rady Nr 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r.44
W myœl cytowanego przepisu (art. 10 lit. c), oprócz podatku kapita³owego, pañstwa cz³onkowskie nie naliczaj¹ ¿adnych podatków w odniesieniu do spó³ek, przedsiêbiorstw, stowarzyszeñ lub osób prawnych
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ skierowan¹ na zysk do chwili
rejestracji lub jakiejkolwiek innej formalnoœci wymaganej przed rozpoczêciem prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Jednoczeœnie stwierdzono,
¿e op³atê tak¹ mo¿na uznaæ na zasadzie wyj¹tku za podatek od przeniesienia prawa dopuszczalny na podstawie art. 12 ust. 1 lit. b dyrektywy,
pod warunkiem, ¿e nie jest wy¿sza od tych, które stosuje siê w pañstwie
cz³onkowskim, które je nalicza. Powo³any art. 12 ust. 1 lit. b stwierdza
zaœ, ¿e pañstwa cz³onkowskie mog¹ naliczaæ podatki od przeniesienia,
w³¹czaj¹c w to podatek (op³atê) od wpisu do ksiêgi wieczystej, od
przeniesienia, na rzecz spó³ki, przedsiêbiorstwa, stowarzyszenia lub osoby
prawnej prowadz¹cych dzia³alnoœæ w celu uzyskania zysku, przedsiêbiorstwa lub nieruchomoœci po³o¿onych na ich terytorium.
Procesowi harmonizacji przepisów w zakresie podatków poœrednich
poœwiêcone s¹: Pierwsza Dyrektywa Rady Nr 67/227/EWG z dnia 11
kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Pañstw Cz³onkowskich dotycz¹cego podatków obrotowych45. Zobowi¹za³a ona pañstwa cz³onkowskie do zast¹pienia systemów podatków obrotowych
wspólnym podatkiem od wartoœci dodanej. W toku procesu legislacyjnego nowelizuj¹cego przepisy w tym zakresie wydano kolejne dyrektywy,
zaœ Szósta Dyrektywa Rady Nr 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r.
reguluje szczegó³owo problematykê podatku VAT. Zagadnienia z tym
zwi¹zane uzupe³nia Ósma Dyrektywa Rady Nr 79/1072/EWG z 6 grudnia
1979 r.46 oraz Trzynasta Dyrektywa Rady Nr 86/560/EWG z dnia 17

44
45
46
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listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Pañstw Cz³onkowskich odnosz¹cych siê do podatków obrotowych – warunki zwrotu
podatku od wartoœci dodanej podatnikom niemaj¹cym siedziby na terytorium Wspólnoty47, która dotyczy tak¿e podatników spoza Unii Europejskiej i przewiduje mo¿liwoœæ zwrotu podatku na zasadzie wzajemnoœci.
Cytowane przepisy wskazuj¹ na ci¹g³y proces legislacyjny zwi¹zany
z modyfikacj¹ systemu podatkowego, czego wyrazem jest dyrektywa
Rady 2006/69/WE z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniaj¹ca dyrektywê Nr 77/
388/EWG w odniesieniu do niektórych œrodków obci¹¿ania podatkiem
od wartoœci dodanej i pomocy w zwalczaniu uchylania siê od opodatkowania lub unikania opodatkowania oraz uchylaj¹ca niektóre decyzje
przyznaj¹ce odstêpstwa48, która wchodzi w ¿ycie z dniem 13 sierpnia
2006 r.

Reforma polskiego systemu prawa podatkowego
Kolejnym przyk³adem systematycznego procesu legislacyjnego49 s¹
przepisy prawa podatkowego, które wchodz¹ w ¿ycie w sierpniu 2006 r.
oraz liczne projekty zmiany ustaw podatkowych, wniesionych do Sejmu,
w stosunku do których wszczêto proces tworzenia prawa50 i zapowiedziano wejœcie ich w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.51 Natomiast z dniem
16 sierpnia 2006 r. wesz³y w ¿ycie poni¿sze akty prawne:

47

Dz.Urz. UE L 326/40 z 21 listopada 1986 r.
Dz.Urz. UE L 221/9 z 12 sierpnia 2006 r.
49
Szerzej B. B r z e z i ñ s k i, Ordynacja podatkowa – perspektywy zmian, Prawo i Podatki 2006, nr 1, s. 35-38; R. S z t y k, Zmiany prawa podatkowego (wybrane zagadnienia), Rejent 2002, nr 11, s. 29-60.
50
Przedmiotem prac legislacyjnych s¹ praktycznie projekty wszystkich ustaw reguluj¹cych podatki. W sprawie podatku od czynnoœci cywilnoprawnych (druk nr 744), podatku
od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych (druk nr
512, 736), w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych i innych ustaw ³¹cznie
7 projektów (druk nr 509, 637, 718, 728, 732, 742, 743), w sprawie podatku od towarów
i us³ug i innych ustaw (druk nr 734), w sprawie op³aty skarbowej (druk nr 737) i ordynacji
podatkowej (druk nr 731); zob. R. W o j t u c h, Wa¿ne dla koalicji ustawy tkwi¹ w komisjach, Gazeta Prawna z dnia 22 sierpnia 2006 r., nr 162. Autorka zwraca uwagê, ¿e parlament
psuje projekty przygotowane przez fachowe s³u¿by prawne.
51
Zob. E. M a t y s z e w s k a, Reforma z w¹tpliwym poparciem, Gazeta Prawna z dnia
31 maja 2006 r., nr 105; t e j ¿ e, Bêd¹ wy¿sze op³aty w urzêdach, Gazeta Prawna z dnia
48
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1. W ustawie z dnia 9 wrzeœnia 2000 r. o op³acie skarbowej52 zwolniono notariuszy z obowi¹zku p³atnika op³aty skarbowej od sporz¹dzonych przez nich dokumentów, wobec nadania nowej treœci art. 11 i uchylenia
ust. 2 art. 7 mówi¹cego o obowi¹zku pobierania przez p³atnika op³aty
skarbowej oraz nadania nowej nazwy rozdzia³owi 4 „Zap³ata i zwrot op³aty
skarbowej”, rezygnuj¹c z jej pobierania – art. 13 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw53. Nowe zasady sposobu zap³aty i zwrotu op³aty
skarbowej reguluje obecnie rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 25
lipca 2006 r. w sprawie sposobu zap³aty i zwrotu op³aty skarbowej54.
2. W ustawie z dnia 9 wrzeœnia 2000 r. o podatku od czynnoœci
cywilnoprawnych55 nadano nowe brzmienie niektórym postanowieniom
art. 10 na mocy art. 12 powo³anej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
a mianowicie:
1) Podatnicy w ramach samoopodatkowania obowi¹zani s¹ (bez wezwania organu podatkowego) z³o¿yæ deklaracjê w sprawie tego podatku
wed³ug ustalonego wzoru oraz obliczyæ i wp³aciæ podatek w terminie 14
dni od dnia powstania obowi¹zku podatkowego, z wy³¹czeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez p³atnika.

23 maja 2006 r., nr 99; M. M u s i a ³, Podatki na miarê bud¿etu, (rozmowa z A. NataliiŒwiat), Gazeta Prawna z dnia 3 lipca 2006 r., nr 127; t e n ¿ e, Sejm zajmie siê podatkami,
Gazeta Prawna z dnia 18 lipca 2006 r., nr 138; Z. T o p o l s k i, Dwa do przodu, trzy do
ty³u, Newsweek z dnia 30 lipca 2006 r., nr 30; Expose Premiera J. Kaczyñskiego wyg³oszone na 22 posiedzeniu Sejmu w dniu 19 lipca 2006 r. (www.kprm.gov.pl) z 24.07.2006 r.;
G.J. L e œ n i a k, A. K r a k o w i a k, Rozpoczê³y siê prace nad reform¹, Rzeczpospolita
z dnia 22-23 lipca 2006 r., nr 170; A. G r a b o w s k a, I. L e w a n d o w s k a, Ni¿sze stawki
mniej ulg, Rzeczpospolita z dnia 18 lipca 2006 r., nr 166.
52
Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z póŸn. zm.
53
Dz.U. Nr 143, poz. 1199; tak¿e A. K a ñ c z u g a, Op³ata skarbowa od weksla,
Rejent 1991, nr 1, s. 52-62; E. D r o z d, Cz.W. S a l a g i e r s k i, O potrzebie zmiany sytuacji notariusza jako p³atnika op³aty skarbowej, [w:] Problematyka prawna reprywatyzacji notariatu polskiego, Poznañ-Kluczbork 1996, s. 15-46; E. M a t y s z e w s k a, Od
czego i jak¹ op³atê skarbow¹ trzeba p³aciæ, Gazeta Prawna z dnia 19 paŸdziernika 2005 r.,
nr 204.
54
Dz.U. Nr 137, poz. 975.
55
Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399.

104

Niektóre aspekty reformy prawa podatkowego

2) Zmodyfikowano obowi¹zki p³atników, w tym notariuszy, obowi¹zuj¹c ich do:
– za³o¿enia i prowadzenia na ka¿dy rok podatkowy osobnego rejestru
podatków,
– wp³acenia pobranego podatku na rachunek organu podatkowego
w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê p³atnika, w terminie 7 dni miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym pobrano podatek, a tak¿e przekazania w tym terminie deklaracji o wysokoœci pobranego i wp³aconego
podatku przez p³atnika wg ustalonego wzoru.
Nadto notariusze jako p³atnicy s¹ obowi¹zani do przekazywania tak¿e
w terminie 7 dni temu samemu organowi podatkowemu odpisów sporz¹dzonych aktów notarialnych dotycz¹cych czynnoœci cywilnoprawnych, stanowi¹cych przedmiot opodatkowania oraz kopii rejestrów podatków. Ustawodawca postanowi³, ¿e minister w³aœciwy do spraw
finansowych w drodze rozporz¹dzenia okreœli wzór deklaracji podatnika
i p³atnika oraz szczegó³owy sposób zap³aty zwrotu podatku i sposobu
udzielania przez p³atnika pouczeñ stronom czynnoœci cywilnoprawnej oraz
treœæ rejestru podatku. Rozporz¹dzenie ma uwzglêdniaæ koniecznoœæ
uproszczenia postêpowania i zmniejszenia kosztów jego prowadzenia oraz
prawid³owego sposobu poboru podatku przez p³atników.
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie
sposobu zap³aty, poboru i zwrotu podatku od czynnoœci cywilnoprawnych56 zawiera wszystkie zalecenia prawodawcy. Przedmiotem niniejszych rozwi¹zañ s¹ przede wszystkim kwestie dotycz¹ce notariusza jako
p³atnika. Rozporz¹dzenie przewiduje, ¿e przez organ podatkowy rozumie
siê naczelnika urzêdu skarbowego, a przez siedzibê notariusza jako p³atnika, miejsce po³o¿enia jego kancelarii notarialnej. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoœci prawnej bêd¹ce
stronami czynnoœci oraz spó³ka maj¹ca osobowoœæ prawn¹ w razie
podwy¿szenia kapita³u zak³adowego – obliczaj¹ i dokonuj¹ zap³aty podatku
w kasie w³aœciwego organu podatkowego lub na rachunek bankowy
w³aœciwego organu podatkowego – chyba ¿e podatek pobierany jest przez
p³atnika.

56

Dz.U. Nr 139, poz. 989.
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P³atnicy podatku od czynnoœci cywilnoprawnych obowi¹zani s¹:
a) ponumerowaæ karty w prowadzonym na ka¿dy rok podatkowy
osobnym rejestrze podatków,
b) w razie niepobrania podatku zamieszczaæ w treœci aktów notarialnych (czyli tylko notariusze) i innych dokumentów stwierdzaj¹cych
dokonanie czynnoœci adnotacje stwierdzaj¹ce fakt niepobrania podatku
z podaniem podstawy prawnej b¹dŸ powo³aniem decyzji organu podatkowego zawieraj¹cej zgodê na niepobranie podatku,
c) je¿eli czynnoœæ jest zwolniona od podatku wype³niæ rubryki (§ 4
ust. 1 pkt 3) podaj¹c m.in. nr identyfikacji podatkowej57, je¿eli strona go
posiada, a w rubryce uwagi podstawê prawn¹ niepobrania podatku,
d) podsumowaæ w rejestrze kwoty podatku pobranego w ka¿dym
miesi¹cu rozliczonym z organem podatkowym,
e) odnotowaæ w rubryce „uwagi” kwotê podatku przekazanego na
rachunek bankowy organu podatkowego, datê wp³aty i okres oraz wskazaæ
podatnika, od którego podatek zosta³ pobrany.
Notariusze s¹ p³atnikami tego podatku od czynnoœci cywilnoprawnych
sporz¹dzonych w formie aktu notarialnego (art. 10 ust. 2 pkt 1). Z tego
tytu³u s¹ obowi¹zani pobieraæ podatek gotówk¹ lub bezgotówkowo a nadto do:
a) okreœlania w treœci sporz¹dzonych aktów notarialnych podstawy
prawnej i sposobu obliczenia podatku,
b) ustnego pouczenia strony czynnoœci cywilnoprawnych o skutkach
karnych skarbowych w razie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy
oraz o przys³uguj¹cym organowi podatkowemu prawie do okreœlenia
podwy¿szenia lub obni¿enia wartoœci przedmiotu czynnoœci i ci¹¿¹cym
na stronach solidarnym obowi¹zku zap³aty zaleg³oœci podatkowej wraz
z odsetkami za zw³okê w przypadku okreœlenia lub podwy¿szenia wartoœci przedmiotu przez organ podatkowy. Notariusz zamieszcza w akcie
notarialnym wzmiankê o tym pouczeniu. Powinna ona byæ zwiêz³a i stwierdzaæ ten fakt z ewentualnym powo³aniem siê na przepisy prawne o tym
mówi¹ce.

57
Ustawa z dnia 13 paŸdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników, Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z póŸn. zm.
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Rozporz¹dzenie dok³adnie okreœla dane, które zawiera rejestr podatku
i mo¿e byæ on zast¹piony przez Repertorium A, do którego w tym zakresie
stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce rejestru. Utrzymana zosta³a
zasada, ¿e notariusz nie oblicza i nie pobiera podatku w przypadku:
– je¿eli z treœci czynnoœci cywilnoprawnej polegaj¹cej na ustanowieniu
odp³atnego u¿ytkowania (w tym nieprawid³owego) oraz odp³atnej s³u¿ebnoœci wynika prawo ¿¹dañ œwiadczeñ, które nie mog¹ byæ oznaczone
w chwili zawarcia umowy – podstawê opodatkowania ustala siê w miarê
ich wykonywania,
– przed³o¿enia przez strony czynnoœci cywilnoprawnej decyzji organu
podatkowego, zawieraj¹cej zgodê na niepobranie podatku.
W opisanych przypadkach notariusz jest obowi¹zany przes³aæ w³aœciwemu organowi podatkowemu odpis aktu notarialnego, w terminie 14
dni od daty jego sporz¹dzenia.
Zwrot podatku58 nastêpuje w razie:
a) uchylenia skutków prawnych oœwiadczenia woli (niewa¿noœæ
wzglêdna),
b) niespe³nienia siê warunku zawieszaj¹cego,
c) rozwi¹zania umowy spó³ki w wyniku ostatecznej decyzji odmawiaj¹cej wydania koncesji na podjêcie dzia³alnoœci,
d) niezarejestrowania podwy¿szenia kapita³u spó³ki lub zarejestrowania
wysokoœci mniejszej ni¿ okreœlonej w uchwale w czêœci stanowi¹cej
ró¿nicê miêdzy podatkiem zap³aconym a podatkiem nale¿nym od podwy¿szenia kapita³u ujawnionego w KRS,
e) niedokonania wpisu hipoteki do ksiêgi wieczystej.
Podatek nie podlega zwrotowi po up³ywie 5 lat od koñca roku, w którym
zosta³ zap³acony.
Niedoskona³oœæ przepisów powoduje, ¿e w praktyce wystêpuj¹ nadal
trudnoœci w interpretowaniu prawa podatkowego. Przyk³adem tego jest
definicja gospodarstwa rolnego zwolnionego od podatku na zasadzie art. 9
pkt 2 niniejszej ustawy. Na u¿ytek tej ustawy uznano, ¿e przeniesienie
w³asnoœci nieruchomoœci lub czêœci wraz z czêœciami sk³adowymi z wy-

58
Szerzej M. M u s i a ³, Utrata prawa do zwrotu nadp³aty, Gazeta Prawna z dnia 25
lipca 2006 r., nr 143; E. W e r e s z c z y ñ s k a, Kiedy urz¹d skarbowy musi zwróciæ pobrany podatek, Gazeta Prawna z dnia 14-15 czerwca 2006 r., nr 115.
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j¹tkiem budynków mieszkalnych lub ich czêœci znajduj¹cych siê na obszarze
miast, w drodze umów tam wymienionych, jest zwolnione z podatku pod
warunkiem, ¿e w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w dniu dokonania czynnoœci grunty stanowi¹ gospodarstwo rolne lub utworz¹
gospodarstwo rolne albo wejd¹ w sk³ad gospodarstwa rolnego, bêd¹cego
w³asnoœci¹ nabywcy. Z kolei w rozumieniu art. 2 ust. 1 w zw. z art.
1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym59 za gospodarstwo
rolne uwa¿a siê obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów
i budynków jako u¿ytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na
u¿ytkach rolnych (z wyj¹tkiem gruntów zajêtych na prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej) o ³¹cznej powierzchni przekraczaj¹cej
1 ha lub 1 ha przeliczeniowy stanowi¹cy w³asnoœæ osoby fizycznej, osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej w tym spó³ki, nieposiadaj¹cej osobowoœci prawnej. W sk³ad gospodarstwa rolnego nie wchodz¹ grunty
leœne i lasy, które nie s¹ objête zwolnieniem i nale¿y od nich pobraæ nale¿ny
podatek. Powo³ane przepisy nie s¹ z sob¹ zsynchronizowane, a zgodnie
z podstawow¹ zasad¹ prawa podatkowego nie mo¿na stosowaæ w tej
sytuacji wyk³adni rozszerzaj¹cej, mimo ¿e w œwietle art. 553 k.c. za gospodarstwo rolne uwa¿a siê grunty rolne wraz z gruntami leœnymi i pozosta³ymi sk³adnikami tam wymienionymi, je¿eli stanowi¹ lub mog¹ stanowiæ zorganizowan¹ ca³oœæ gospodarcz¹ oraz z prawami zwi¹zanymi
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego60. Pojêcie gruntów leœnych nie
wystêpuje w ustawie z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach61, a zatem istnieje
rozbie¿noœæ miêdzy powo³anymi ustawowymi definicjami gospodarstwa
rolnego uniemo¿liwiaj¹ca w praktyce prawid³ow¹ wyk³adniê przepisów
prawa podatkowego. W tych warunkach nietrudno pope³niæ b³¹d w ocenie
stanu faktycznego maj¹cego niekorzystne znaczenie dla ustalenia zobowi¹zania podatkowego. Jedynie jednoznaczna wyk³adnia w judykaturze
lub modyfikacja dotychczasowych przepisów pozwoli na poprawn¹
wyk³adniê prawa.
Interpretacja prawa podatkowego budzi wiêc szereg kontrowersji
i dlatego nieliczne wyjaœnienia Ministerstwa Finansów s¹ niezwykle u¿y59

Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969.
Szerzej D. F r e y, Notariusz Ÿle zakwalifikowa³ nieruchomoœci, Rzeczpospolita z dnia
14-15 lipca 2006 r., nr 189 i powo³any tam wyrok III SA/WA 308/06.
61
Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z póŸn. zm.
60
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teczne w praktyce notarialnej62. Lukê tê wype³nia w wiêkszym rozmiarze
orzecznictwo TK oraz s¹dów administracyjnych i powszechnych. Wiele
trudnoœci, mimo reformowania prawa materialnego, wywo³uje zakwalifikowanie w kontekœcie prawa podatkowego czynnoœci cywilnoprawnych. Na aprobatê zas³uguje teza wyroku WSA we Wroc³awiu z dnia 5
lipca 2005 r.63 stwierdzaj¹ca, ¿e nie mo¿na z faktu umowy sprzeda¿y
dokonanej po bezskutecznym przetargu i obni¿enia ceny nieruchomoœci
o kwotê stanowi¹c¹ równowartoœæ prawa u¿ytkowania wieczystego
wywieœæ wniosku, ¿e prawo to nie by³o przedmiotem sprzeda¿y, a tylko
nieodp³atnego nabycia. Strony zaœ nie mog¹ w umowie cywilnoprawnej
rozstrzygn¹æ, kto mo¿e odliczyæ dany wydatek, poniewa¿ decyduj¹ o tym
przepisy prawa podatkowego64.
Warte odnotowania jest stanowisko, ¿e na równych prawach ze
zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 8 pkt 3 ustawy o podatku
od czynnoœci cywilnoprawnych korzystaj¹ osoby, których celem statutowym jest dzia³alnoœæ w przedmiocie kultu religijnego wynikaj¹ca z ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania65
oraz osoby prawne, których stosunek do pañstwa reguluj¹ odrêbne ustawy66.
Potwierdzeniem stabilnego kierunku orzecznictwa jest teza wyroku NSA
z dnia 20 lipca 2000 r.67 stanowi¹ca, ¿e nie jest mo¿liwe, aby po wyst¹pieniu jednego wspólnika istnia³a jednoosobowa spó³ka cywilna (art.
860 § 1 k.c.), gdy¿ dla przepisów podatkowych istotnym jest fakt
rozwi¹zania spó³ki. Zgodziæ siê mo¿na z pogl¹dem, ¿e opodatkowanie
przys³uguje od u¿yczenia (zawsze nieodp³atnego) nieruchomoœci na zasadzie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych68, na tych samych zasadach co umowa
62
Np. Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 21
grudnia 2004 r., nr KL-1291/LM/JB/2004 w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku
od czynnoœci cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn w odniesieniu do umów przeniesienia w³asnoœci gospodarstw rolnych w zwi¹zku z ubieganiem siê
zbywców o przyznanie renty strukturalnej.
63
I SA/Wr 284/03.
64
Wyrok z dnia 24 maja 2005 r. I SA/Bd 200/05.
65
Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965.
66
Wyrok z dnia 20 lipca 2004 r. III SA 1153/03.
67
Wyrok NSA Oœrodek Zamiejscowy w Krakowie I SA/Kr 1935/98.
68
Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z póŸn. zm.; bli¿ej K. To m a s z e w s k i, Kiedy
p³acimy wy¿szy rycza³t od najmu, Gazeta Prawna z dnia 21 sierpnia 2006 r., nr 161.
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najmu. Przychód z nieruchomoœci odst¹pionych bezp³atnie w ca³oœci lub
w czêœci do u¿ywania innym osobom fizycznym i osobom prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym nie maj¹cym osobowoœci prawnej uwa¿a siê
wartoœæ czynszow¹ stanowi¹c¹ równowartoœæ czynszu, jaki przys³ugiwa³by w razie zawarcia umowy najmu lub dzier¿awy nieruchomoœci69.
Od tej zasady istniej¹ wyj¹tki, w zwi¹zku z czym przychodu nie stanowi
wartoœæ czynszowa lokali lub budynków mieszkalnych dla osób bêd¹cych w stosunku pracy z w³aœcicielem nieruchomoœci. Zgodziæ siê mo¿na
z tez¹, ¿e ustalenie czynszu poni¿ej obowi¹zuj¹cych standardów nie przes¹dza o tym, ¿e œwiadczenie jest czêœciowo nieodp³atne70. Od umowy
najmu przys³uguje równie¿ 22% podatek VAT, z wyj¹tkiem lokali przeznaczonych w ca³oœci tylko na cele mieszkalne.
3. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn71 zmodyfikowano zasady sk³adania zeznañ przez podatników
w sytuacji, gdy podatek nie jest pobierany przez p³atnika72. Notariusze s¹
p³atnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego
albo zawartej w tej formie umowy nieodp³atnego zniesienia wspó³w³asnoœci lub ugody w tym przedmiocie.
P³atnicy s¹ obowi¹zani:
a) prowadziæ rejestr podatku na ka¿dy rok kalendarzowy odrêbnie,
b) pobraæ nale¿ny podatek z chwil¹ sporz¹dzenia aktu notarialnego;
niepobranie podatku w ca³oœci lub w czêœci mo¿e nast¹piæ jedynie za
uprzedni¹ zgod¹ naczelnika urzêdu skarbowego; notariusz nie oblicza i nie

69
Szerzej E. We r e s z c z y ñ s k a, Czy u¿yczenie lokalu jest opodatkowane, Gazeta
Prawna z dnia 14-16 lipca 2006 r., nr 136.
70
A. T a r k a, Zani¿enie czynszu nie oznacza, ¿e œwiadczenie jest czêœciowo nieodp³atne, Gazeta Prawna z dnia 14-16 lipca 2006 r., nr 136; K. P i ³ a t, W³aœciciel musi wiedzieæ
co jest w jego lokalu, Rzeczpospolita z dnia 21 sierpnia 2006 r., nr 194.
71
Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.
72
Zmiany dokona³ art. 3 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy –
Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Rozporz¹dzenie Ministra
Finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zeznañ podatkowych sk³adanych przez podatników podatku od spadków i darowizn, Dz.U. Nr 139, poz. 988 okreœla wzór zeznania
podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw maj¹tkowych, rodzaje dokumentów, które powinny byæ dostarczone do zeznania podatkowego oraz przypadku, kiedy mo¿e byæ z³o¿one
wspólne zeznanie.
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pobiera podatku, je¿eli przedmiotem nabycia jest prawo maj¹tkowe polegaj¹ce na obowi¹zku œwiadczeñ powtarzaj¹cych siê na rzecz nabywcy,
a wartoœæ tego prawa nie mo¿e byæ ustalona w chwili powstania obowi¹zku podatkowego – podstawê opodatkowania ustala siê w miarê
wykonywania tych œwiadczeñ,
c) wp³aciæ podatek na rachunek urzêdu skarbowego w³aœciwego wed³ug
siedziby p³atnika w terminie 7 dni miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym pobrano podatek i w tym terminie przekazaæ deklaracjê o wysokoœci pobranego i wp³aconego podatku przez p³atnika,
d) przekazaæ w terminie do 7 dnia miesi¹ca nastêpnego naczelnikowi
urzêdu skarbowego w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê p³atnika odpisów
sporz¹dzonych aktów notarialnych oraz kopii rejestrów podatków.
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwoœci z dnia
3 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania przez notariuszy podatku
od spadków i darowizn oraz wzoru deklaracji o wysokoœci podatku
pobranego i wp³aconego przez notariuszy73 postanowi³o, ¿e notariusz okreœla
w treœci sporz¹dzonych aktów notarialnych podstawê prawn¹ pobrania
podatku i sposób jego obliczenia b¹dŸ podstawê prawn¹ niepobrania
podatku. W przypadku darowizny okreœla zarówno przedmiot darowizny,
jej wartoœæ, jak i grupê podatkow¹ ³¹cz¹c¹ obdarowanego z darczyñc¹.
W razie zaœ nieodp³atnego zniesienia wspó³w³asnoœci okreœla przedmiot
czynnoœci, wartoœæ rzeczy lub prawa maj¹tkowego w czêœci przekraczaj¹cej wartoœæ udzia³u we wspó³w³asnoœci, grupê podatkow¹ wynikaj¹c¹ ze stosunku ³¹cz¹cego zbywcê z nabywc¹. Inaczej problem jest
uregulowany, gdy przedmiotem darowizny jest prawo maj¹tkowe polegaj¹ce na œwiadczeniu na rzecz nabywcy, a wartoœæ tego œwiadczenia
nie mo¿e byæ ustalona. Wówczas notariusz nie oblicza i nie pobiera podatku,
a tylko przesy³a urzêdowi skarbowemu odpis sporz¹dzonego aktu notarialnego w terminie 2 tygodni od dnia dokonania czynnoœci.
Notariusz jest obowi¹zany ustnie pouczyæ strony o skutkach przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym oraz o przys³uguj¹cym organowi podatkowemu prawie okreœlenia wartoœci przedmiotu czynnoœci
prawnej i ci¹¿¹cym solidarnie na stronach obowi¹zku zap³aty zaleg³oœci
podatkowych wraz z odsetkami o tej samej treœci, jaka jest zawarta w § 5
73

Dz.U. Nr 143, poz. 1035.
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ust. 2 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu poboru i zwrotu podatku od czynnoœci cywilnoprawnych. Równie¿ przy umowie darowizny powinien zamieœciæ w akcie
notarialnym wzmiankê o pouczeniu stron. Notariusz mo¿e sporz¹dziæ akt
notarialny bez pobrania podatku, je¿eli w³aœciwy organ podatkowy wyrazi
zgodê, zamieszczaj¹c o tym adnotacjê w treœci aktu notarialnego i postêpuj¹c zgodnie z sentencj¹ decyzji. W tym przypadku jest obowi¹zany
w terminie 2 tygodni od dnia sporz¹dzenia aktu przes³aæ „wypis” aktu
organowi podatkowemu, który wyda³ zgodê (§ 4 ust. 1). Nieznane s¹
przes³anki, które zadecydowa³y o tym, ¿e nale¿y przesy³aæ organowi podatkowemu wypis zamiast odpisu aktu jak przy zasadzie wyra¿onej w § 5
ust. 5 pkt 2 powo³anego rozporz¹dzenia Ministra Finansów przy podatku
od czynnoœci cywilnoprawnych. Postanowienia rozporz¹dzenia nak³adaj¹
na notariusza obowi¹zek prowadzenia rejestru podatku na zasadach tam
wymienionych i sporz¹dzania deklaracji wed³ug wzoru. Zezwolono tak¿e,
by rejestr podatku zosta³ zast¹piony przez Repertorium A, do którego
stosuje siê odpowiednio rozporz¹dzenie dotycz¹ce rejestru podatku.
4. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. zmieniaj¹c¹ ustawê o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw74
zmieniono dotychczasow¹ redakcjê w przedmiocie deklaracji sk³adanych
za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z postanowieniem art. 3c § 1 podatnik lub p³atnik zamierzaj¹cy sk³adaæ deklaracjê
w formie elektronicznej zawiadamia o tym naczelnika urzêdu skarbowego
w³aœciwego w sprawie ewidencji podatników i p³atników i wskazuje osobê
do sk³adania deklaracji w tej formie i podpisywania jej podpisem elektronicznym. W okresie od dnia 16 sierpnia 2006 r. do dnia 31 grudnia
2006 r. deklaracje w tej formie mog¹ sk³adaæ za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej tylko podmioty wymienione w art. 5 ust. 9b pkt
7 lit. a ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzêdach i izbach skarbowych75.
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Dz.U. Nr 143, poz. 1031.
Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z póŸn. zm. W tej sprawie zosta³y wydane dwa
rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie okreœlenia rodzaju
deklaracji, które mog¹ byæ sk³adane za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej i w
sprawie trybu sk³adania i wzoru zawiadomienia o zamiarze sk³adania deklaracji w formie
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5. W ustawie z dnia 11 marca 2006 r. o podatku od towarów i us³ug76
uchylono ust. 16 art. 99, ust. 2 art. 102 i ust. 6 art. 116, traktuj¹cych
o sk³adaniu w formie elektronicznej informacji i deklaracji podatkowej.

Notariusz jako podatnik i p³atnik podatków
Notariusz jest podatnikiem podatku od towarów i us³ug i podatku
dochodowego od swego wynagrodzenia jak równie¿ p³atnikiem podatku
od czynnoœci cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn. Jako
p³atnik pobiera i wp³aca podatki, bez wynagrodzenia, ponosz¹c odpowiedzialnoœæ karn¹ skarbow¹ i cywiln¹ w razie niew³aœciwego spe³nienia
swych obowi¹zków.
Pobieranie podatku u Ÿróde³ jest najtañsz¹ i szybk¹ form¹ poboru
nale¿nych danin, co ma istotne znaczenie z powodu wzrostu zaleg³oœci
podatkowych. Udzia³ notariusza w obliczaniu i poborze podatków jest
zatem u¿yteczny i w pewnym zakresie przyczynia siê do wykonania tej
czêœci bud¿etu pañstwa77.
Koniecznoœæ ustawowego zwolnienia notariusza z tego obowi¹zku jest
postulowana od d³u¿szego czasu w publikacjach rozwa¿aj¹cych status
zawodowy notariusza. Powo³uje siê przyk³ady innych pañstw unijnych,
w których ograniczono ten obowi¹zek notariusza do przesy³ania odrêbnej
informacji wed³ug wzoru organowi podatkowemu wykonuj¹cemu czynnoœci zwi¹zane z obliczeniem i poborem nale¿nego podatku.

elektronicznej oraz zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie zaœwiadczeñ wydawanych przez
organy podatkowe, Dz.U. Nr 146, poz. 1060, 1061 i 1062 og³oszone 16 sierpnia 2006 r.;
szerzej £. Z a l e w s k i, Jak przesy³aæ deklaracje podatkowe drog¹ elektroniczn¹, Gazeta
Prawna z dnia 14 sierpnia 2006 r., nr 157; M. M a t u s i k, Elektroniczna droga do urzêdu
skarbowego, Rzeczpospolita z dnia 4 sierpnia 2006 r., nr 181.
76
Zmiana ustawy zosta³a dokonana na podstawie art. 16 powo³anej ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych
innych ustaw, Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.
77
M. M u s i a ³, D³ugów podatkowych stale przybywa, Gazeta Prawna z dnia 14-15
czerwca 2006 r., nr 115.
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