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w numerze

liczne poprawki do kontrowersyjnej 
nowelizacji Spółki komandytowe będą 
mogły wybrać, czy staną się podatnikami 
CIT z początkiem 2021 r., czy od maja. 
Doprecyzowana zostanie też definicja 
spółek nieruchomościowych B2

banki nieskore do zwierzeń Część 
instytucji finansowych wyjaśnia 
odmowę udzielenia kredytu 
tak, żeby nic nie wyjaśnić. KNF 
i prawnicy nie mają wątpliwości 
– to niezgodne z prawem B6

krytyka wizytatora Nie można 
karać dyscyplinarnie sędziów za 
to, że nie zgadzają się z opinią 
na temat swojej pracy. Taka 
krytyka nie podważa autorytetu 
władzy sądowniczej  B8
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W Ministerstwie Finansów 
powstał nowy departament 
orzecznictwa podatkowe-
go. Ma zadbać, aby organy 
w ten sam sposób interpre-
towały przepisy. Zdaniem 
ekspertów jest to szansa 
na rozwiązanie jednego 
z głównych problemów pol-
skiego systemu podatkowe-
go, jakim jest niejednolita 
wykładnia prezentowana 
przez fiskusa.

– Zadaniem nowo po-
wstałego departamen-
tu jest przede wszystkim 
monitorowanie prawidło-
wości interpretacji indy-
widualnych i wiążących 
informacji stawkowych 
wydawanych przez dyrek-
tora Krajowej Informacji 
Skarbowej oraz udzielanie 
wyjaśnień odnośnie do 
wątpliwości dotyczących 
stosowania przepisów pra-
wa podatkowego zgłasza-
nych przez izby admini-
stracji skarbowej – mówi 
DGP Elżbieta Banaszew-
ska-Miałkowska, dyrektor 
nowego departamentu.

Korzyść dla podatników

Na tym rozwiązaniu zyska-
ją podatnicy. Dyrektor z MF 
podkreśla, że jednym z prio-

rytetów jej departamentu 
jest zapewnienie jednolito-
ści w stosowaniu przepisów 
podatkowych przez orga-
ny Krajowej Administra-
cji Skarbowej. Dzięki temu 
podatnicy mają uzyskiwać 
taką samą informację do-
tyczącą stosowania prawa 
zarówno w Krajowej Infor-
macji Skarbowej (KIS), jak 
i  w  dowolnym urzędzie 
skarbowym. 

– Jednolitość stosowania 
przepisów podatkowych to 
też jednolitość orzecznictwa 
– podkreśla. 

Jak departament zamie-
rza osiągnąć swój cel? Przez 
wsparcie merytoryczne izb 
administracji skarbowej 
i KIS. W tym celu nowy 
departament analizuje 
też wyroki sądów admi-
nistracyjnych, aby dostar-
czać wszystkim organom 
KAS aktualnych informa-
cji o kształtującej się linii 
orzeczniczej. 

Dotychczas zadania 
związane z orzecznic-
twem podatkowym reali-
zował departament pobo-
ru podatków. Była to jednak 
jedna z wielu jego funkcji. 
Zajmował się też zadaniami 
w zakresie poboru i egze-
kucji, współpracy między-
narodowej, nadzoru nad 
funkcjonowaniem i roz-
wojem systemów informa-

tycznych Krajowej Admini-
stracji Skarbowej.

– Po analizie obejmującej 
kilka lat funkcjonowania 
tego departamentu z tak 
obszernym i złożonym za-
kresem działań podjęto de-
cyzję o wyodrębnieniu z nie-
go nowego departamentu 
orzecznictwa podatkowego, 
któremu zostały przypisane 
zadania stricte związane ze 
stosowaniem przepisów pra-
wa podatkowego – tłumaczy 
Elżbieta Banaszewska-Miał-
kowska.

Dobry ruch

– Obok stanowienia prawa 
podatkowego orzecznictwo 
jest jednym z kluczowych 
obszarów, za który odpo-
wiada Ministerstwo Finan-
sów. Zasługuje ono więc na 
to, aby zajmował się nim 
wyodrębniony departament 
– twierdzi Michał Goj, dorad-
ca podatkowy i partner w EY. 
Dodaje, że połączenie stano-
wienia prawa z odpowiednią 
praktyką jego stosowania po-
zwala na kształtowanie sen-
sownej polityki podatkowej. 

– Departament został 
umiejscowiony w pionie KAS 
i będzie nadzorował działal-
ność dyrektora Krajowej In-
formacji Skarbowej – zwraca 
uwagę Aleksy Miarkowski, 
doradca podatkowy i partner 
w SSW Pragmatic Solutions. 

Ma nadzieję, że dzięki 
takiemu instytucjonalne-
mu wzmocnieniu będzie 
mniej przypadków, w któ-
rych w podobnych stanach 
faktycznych organy podat-
kowe prezentują rozbieżne 
stanowiska – czy to w trakcie 
interpretowania przepisów 
lub poboru podatku, czy to 
podczas kontroli. 

– Obszar ten jest szczegól-
nie ważny z perspektywy po-
datników, którzy od lat pod-
kreślają, że jedną z głównych 
wad polskiego systemu po-
datkowego są sprzeczne in-
terpretacje przepisów – pod-
kreśla ekspert. 

Ważne zadania

Aleksy Miarkowski zwraca 
uwagę, że nowy departament 
w zakresie obowiązków ma 
również sygnalizowanie po-
trzeb zmian legislacyjnych 
w zakresie poszczególnych 
podatków oraz wskazywanie 
na celowość wydania inter-
pretacji ogólnych lub obja-
śnień podatkowych. 

Uważa, że to krok w kie-
runku spełnienia wniosków 
pokontrolnych Najwyż-
szej Izby Kontroli wskaza-
nych w raporcie z 30 grud-
nia 2019 r. pt. „Agresywna 
optymalizacja podatkowa 
w zakresie CIT”. NIK wska-
zała w nim na konieczność 
wydawania w większym niż 

dotychczas zakresie inter-
pretacji ogólnych i podejmo-
wania stosownej inicjatywy 
legislacyjnej w celu dopre-
cyzowania przepisu prawa 
podatkowego. 

– Dziś interpretacji ogól-
nych jest za mało. Mam na-
dzieję, że dzięki inicjaty-

wie nowego departamentu 
będzie ich znacznie więcej 
– mówi Michał Goj. Uważa, 
że dobra i otwarta współ-
praca z działami odpowie-
dzialnymi za poszczególne 
podatki powinna być jednym 
z ważniejszych zadań nowe-
go departamentu. ©℗

Koniec z niejednolitą wykładnią fiskusa

mimo podwyżek zarobią mniej 
Rząd wprowadza zdalne 
nauczanie dla szkół średnich 
w strefach czerwonych, 
a to doprowadzi do obniżenia 
wynagrodzeń dla nauczycieli  B9

cudzoziemcy pracujący 
w polsce Na koniec 
września w ZUS było 
ubezpieczonych 689 tys.  
obcokrajowców. To 
najwięcej w historii    B10

Lockdown w NSA i WSA. Od soboty 

Łukasz Zalewski 

lukasz.zalewski@infor.pl 

W piątek Marek Zirk-Sadow-
ski, prezes NSA, wydał zarzą-
dzenie (nr 39) w sprawie od-
wołania rozpraw. Obowiązuje 
ono od soboty. 

– Zarządzenie prezesa NSA 
nikogo na pewno nie dziwi. 
Jednak dla podatników, któ-
rzy już przygotowywali się 
do rozpraw, nie jest to dobra 
wiadomość – ocenia Agniesz-
ka Tałasiewicz, partner w Ze-
spole Postępowań Podatko-
wych i Sądowych EY.

Gerard Dźwigała, radca 
prawny i partner w Kance-
larii Prawnej i Podatkowej 
Dźwigała, Ratajczak i Wspól-
nicy, zwraca uwagę, że tytuł 
zarządzenia wskazuje, że 
nowe zasady są wprowa-
dzane w związku z objęciem 
Warszawy czerwoną strefą. 
Ale w jego par. 3 wskazano, że 

chodzi o wszystkie WSA dzia-
łające w miastach objętych 
czerwoną strefą. Zarządze-
nie obejmuje więc również 
WSA w Bydgoszczy, Krako-
wie, Gdańsku, Kielcach, Po-
znaniu, Białymstoku, Lubli-
nie, Łodzi i Olsztynie.

Co na niejawnym

Z zarządzenia prezesa NSA 
wynika, że: 
 ■ odwołuje się rozprawy, 
a sądy mają orzekać jedy-
nie na posiedzeniach nie-
jawnych, 
 ■ sprawy wyznaczone do 
rozpatrzenia na rozprawie 
mają być załatwiane na po-
siedzeniu niejawnym. 
Takie zasady mają obowią-

zywać do odwołania. 
Eksperci przyznają, że nie 

oznacza to, że automatycz-
nie wszystkie sprawy będą od 
dziś załatwiane na posiedze-
niach niejawnych. Jak przy-

pomina Gerard Dźwigała, 
szczególne tryby rozpozna-
wania spraw przez sądy ad-
ministracyjne w okresie epi-
demii wprowadził art. 15zzs4 
ustawy covidowej. 

Po pierwsze, NSA może 
rozpoznać skargę kasacyj-
ną na posiedzeniu niejaw-
nym, jeżeli wszystkie strony 
w sposób wyraźny wyrażą 
na to zgodę. – A więc bez ich 
zgody albo nawet jeżeli nie 
zajmą w tej sprawie stano-
wiska, sprawa powinna tra-
fić na rozprawę – wskazu-
je Dźwigała.

Po drugie, jest możliwość 
przeprowadzenia rozprawy 
tzw. odmiejscowionej, czyli 
za pomocą teletransmisji. 
– W praktyce do tej pory roz-
wiązanie to było stosowane 
rzadko – mówi ekspert. Po-
legało ono na tym, że stro-
ny stawiały się na rozpra-
wę kasacyjną przed NSA we 

właściwym wojewódzkim są-
dzie administracyjnym (który 
rozpoznawał sprawę w I in-
stancji) i między salą w WSA 
a salą w NSA była prowadzo-
na teletransmisja. 

Po trzecie, można skiero-
wać sprawę na posiedzenie 
niejawne bez zgody stro-
ny. – Wydaje się, że właśnie 
z tego rozwiązania skorzystał 
obecnie prezes NSA w zarzą-
dzeniu – mówi Dźwigała. 

Inaczej ocenia to Agniesz-
ka Tałasiewicz. Jej zdaniem 
zarządzenie prezesa NSA nie 
rozstrzyga, którym z trybów 
posłuży się NSA. – W przy-
padku spraw podatkowych 
niewątpliwie NSA stanie 
przed dylematem – uwa-
ża ekspertka. Tłumaczy, że 
z jednej strony niełatwo jest 
uznać sprawy podatkowe za 
takie, które wymagają na-
tychmiastowego rozstrzy-
gnięcia, a z drugiej – trudno 

dzisiaj przewidzieć, jak długo 
będzie trwał stan epidemii. 

Praktyczne problemy

Gerard Dźwigała zwraca uwa-
gę, że zgodnie z art. 15zzs4 
ust. 3 sprawę na posiedzenie 
niejawne może skierować bez 
zgody strony przewodniczą-
cy składu, a nie prezes NSA. 

– To nie jest bez znacze-
nia, gdyż zarządzenie zgod-
nie z jego par. 3 ma być sto-
sowane także przez WSA, 
które są w czerwonych stre-
fach. A więc oznaczałoby to, że 
prezes NSA kieruje na posie-
dzenia niejawne sprawy np. 
w WSA w Lublinie. Moim zda-
niem jest to niezwykle pro-
blematyczne – uważa ekspert.

Zwraca też uwagę, że po-
siedzenie niejawne bez zgo-
dy strony może się odbywać, 
jeśli nie ma możliwości prze-
prowadzenia teletransmisji. 
A w praktyce jest to możliwe.

– Zarządzenie budzi więc 
istotne wątpliwości – ko-
mentuje Gerard Dźwigała. 
Zwraca uwagę, że w sądach 
powszechnych rozprawy 
są w pełni transmitowane. 
Strony w nich uczestniczą, 
ale fizycznie nie są obecne 
w budynku sądu. – Tak po-
winno być również w sądach 
administracyjnych – pod-
kreśla.

Agnieszka Tałasiewicz do-
daje, że podatnicy, którym 
bardzo zależy na przeprowa-
dzeniu rozprawy, mogą i po-
winni wyrazić ten pogląd na 
piśmie. – Nie ma gwarancji, 
że NSA uwzględni ich stano-
wisko, ale jeśli sama strona 
wskaże, że ważniejsza dla niej 
jest możliwość udziału w roz-
prawie niż szybkie rozpozna-
nie sprawy, to jest szansa, że 
NSA przychyli się do takiego 
wniosku – uważa. ©℗

Czytaj też B8

 procedury  Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne z powodu wzrostu liczby zakażeń 
COVID-19 nie będą rozpatrywać spraw na rozprawach. Będą odbywały się jedynie posiedzenia niejawne




