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Z WĄTPLIWOŚCI ORGANU SKORZYSTA PODATNIK 

 

Zwracamy Państwa uwagę na interpretację ogólną Ministra Finansów (dalej: MF) z dnia 29 grudnia 

2015 r. (PK4.8022.44.2015) wydaną w celu zapewnienia jednolitego stosowania przez orany 

podatkowe tzw. Klauzuli in dubio pro tributario – zasady interpretowania wątpliwości w zakresie 

przepisów prawa na korzyść podatnika. Klauzula ta została wprowadzona do Ordynacji podatkowej 

(dalej o.p.) na podstawie ustawy nowelizującej z dnia 5 sierpnia 2015 r. i obowiązuje od 1 stycznia 

2016 r.  

 

W interpretacji ogólnej MF wyjaśnił, że klauzula ta ma zastosowanie w przypadku, gdy organ 

podatkowy, po przeprowadzeniu prawidłowej wykładni przepisów, ma wątpliwości interpretacyjne w 

kwestii znaczenia danej regulacji dla przedstawionego przez podatnika, konkretnego stanu 

faktycznego. W takiej sytuacji organ ma obowiązek dokonać rozstrzygnięcia na korzyść podatnika, tj. 

przyjąć korzystniejszą dla podatnika interpretację przepisów podatkowych. Zgodnie z interpretacją 

ogólną, cyt.: „przez korzyść podatnika należy rozumieć optymalne dla podatnika rozwiązanie prawne 

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

korzystniejsze dla podatnika, wskazuje sam podatnik.” 

 

MF ograniczył jednak możliwość stosowania klauzuli do sytuacji odnoszących się wyłącznie do 

sytuacji wątpliwości interpretacyjnych organów. Nie dotyczy to przypadków, w których wątpliwości 

wynikają z niepełnego stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika. MF wyjaśnił również, że 

zasada in dubio pro tributario, choć nie wskazują na to bezpośrednio przepisy o.p., znajduje na 

zasadzie analogii zastosowanie również wobec płatników, inkasentów podatków, następców prawnych 

podatnika bądź innych osób trzecich odpowiedzialnych za cudze zobowiązania. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 


