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MOC OCHRONNA INTERPRETACJI JESZCZE BARDZIEJ OGRANICZONA  
 

Zwracamy Państwa uwagę, że z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie kolejne zmiany Ordynacji 

podatkowej, ograniczające zakres ochrony prawnej, jaką gwarantują uzyskane przez podatników 

interpretacje indywidualne prawa podatkowego. 

 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami, w odniesieniu do interpretacji wydanych od dnia 15 

lipca 2016 r. stosuje się przepis art. 14na Ordynacji podatkowej, w myśl którego ochrona prawna 

podatnika wynikająca z otrzymanej przez niego interpretacji indywidualnej może zostać wyłączona w 

sytuacji, gdy do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego jej przedmiotem znajdzie 

zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania lub, w przypadku interpretacji wydanych w 

zakresie podatku VAT, tzw. klauzula nadużycia prawa. 

 

Tymczasem zgodnie z nowymi regulacjami, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. moc 

ochronna interpretacji będzie mogła zostać wyłączona także w przypadku interpretacji wydanej przed 

15 lipca 2016 r., jeżeli „korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego 

będącego przedmiotem interpretacji indywidualnej została uzyskana od dnia 1 stycznia 2017 r.” 

 

Powyższe oznacza, że organy podatkowe będą mogły dążyć do wyłączenia mocy ochronnej części 

interpretacji indywidualnych, w szczególności odnoszących się do tzw. zdarzeń cyklicznych, 

niezależnie od daty wydania tych interpretacji, jeżeli wynikające z nich korzyści podatkowe zostaną 

uzyskane od 1 stycznia 2017 r., a interpretacje te, zdaniem organów, naruszać będą jedną z w/w 

klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania. 

 

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. 
 


