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DODATKOWA OCHRONA PODATNIKÓW W ORDYNACJI PODATKOWEJ 

 

Zwracamy Państwa uwagę na projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia 

prawnego przedsiębiorców, który zakłada m. in. wprowadzenie w Ordynacji podatkowej tzw. 

„objaśnień podatkowych” oraz „ klauzuli pewności prawa”. 

 

Zgodnie z omawianym projektem w Ordynacji podatkowej zostanie rozszerzony przepis zapewniający 

jednolite stosowanie przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli 

skarbowej. Do tej pory Minister Finansów mógł realizować powyższy cel poprzez wydawanie 

indywidualnych interpretacji przepisów podatkowych na wniosek podatnika lub interpretacji ogólnych z 

urzędu. Po zmianach cel ten będzie realizowany przez Ministra Finansów również poprzez ogólne 

wyjaśnienia przepisów w zakresie podatków - tzw. objaśnienia podatkowe, które będą wydawane 

przez Ministra Finansów z urzędu. Nowe przepisy zakładają, iż objaśnienia podatkowe będą chronić 

podatników, którzy zastosowali się do nich w sposób tożsamy jak interpretacje.   

 

Ponadto, w projekcie proponuje się zapewnienie podatnikom takiej samej ochrony przed negatywnymi 

konsekwencjami wynikającymi ze zmiany wykładni przepisów bez zmiany samych przepisów, jaką 

zapewniają indywidualne interpretacje podatkowe, interpretacje ogólne oraz tzw. objaśnienia 

podatkowe również dla tych podatników, którzy nie posiadają interpretacji indywidualnej ale stosowali 

się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej (tzw. „klauzula pewności prawa”). 

 

Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną będzie się rozumieć wyjaśnienia zakresu i sposobu 

stosowania przepisów prawa podatkowego dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych 

w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takim samym stanie 

prawnym w trakcie okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed okresem 

rozliczeniowym, w którym podatnik zastosował się do tej praktyki. 

 

W przypadku, gdy w powyżej wskazanym okresie została wydana interpretacja ogólna lub objaśnienia 

podatkowe, to utrwalona praktyka interpretacyjna będzie ustalana na podstawie tej interpretacji lub 

objaśnień, ze skutkiem od dnia wydania takiej interpretacji lub objaśnień. 

 

Powyższe zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Obecnie projekt jest po III 

czytaniu na posiedzeniu Sejmu i został przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. 

 

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. 
 


