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niekorzystne rozstrzygnicia fiskusa
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Organ uchyli
lub utrzyma w mocy

uwzgld nia my jed nak dnia, w
któ rym de cy zj otrzy ma li  my.
Je li w tym czasie prze lemy pismo do niew a ciwego organu
(czyli zamiast do urzdu skarbowego do izby), termin bdzie zachowany. Przepisy ordynacji zak adaj bowiem, e pismo wniesione do organu niew a ciwego
przed up ywem terminu uwaa
siza wniesione z jego zachowaniem.
Tak samo bdzie z zaaleniem.
W tym jednak wypadku termin
wynosi siedem dni.
Oba pisma moemy wys a listem poleconym. Moemy te
dorczy je osobi cie. Warto jednak wtedy postara sio potwierdzenie ich wniesienia, proszc
urzdnika, aby na jednym z nich
przybi piecztkz dat.

Trzeba wskaza
nieprawidowo ci
W odwo aniu musimy przedstawi zarzuty przeciw decyzji.
Bd to wszystkie uchybienia,
które powoduj, e wydana decyzja narusza przepisy prawa
materialnego albo dotyczce postpowania. Moemy si zatem
powo a m.in. na b dn interpretacjlub niew a ciwe zastosowanie przepisów prawa materialnego czy brak naszego udzia u w postpowaniu, je li ma to
wp yw na rozstrzygnicie organu
podatkowego, itp.
W odwo aniu musimy okre li istoti zakres dania. A wic

stwierdzi, czego oczekujemy od
izby skarbowej w zwizku z decyzj urzdu skarbowego: jej
uchylenia, zmiany czy ponownego rozpatrzenia sprawy.
Równie w zaaleniu musimy
napisa, dlaczego wnosimy o
uchylenie postanowienia wydanego przez urzdników.
W od wo a niu do dat ko wo mu si my jesz cze wska za do wo dy
uza sad nia j ce na sze  da nie, a
wic wszystko to, co pozwoli zweryfikowa prawdziwo  naszych
twierdze. Mog to by dokumenty, moemy te wnioskowa
o powo anie  wiadków, przeprowadzenie ogldzin itp. Trzeba
jednak pamita, e wystarczy jedynie wskaza dowody, a nie
je przedstawia. Strona winna
wskaza dowody, które mog pos uy do ustalenia prawdy
obiektywnej, ale nie musi ich
p
r
z
e
d
k ada.

Po rozpatrzeniu odwo ania dyrektor izby skarbowej moe wyda decyzjutrzymujc w mocy
decyzjurzdu skarbowego. Stanie
sitak, je li uzna, e jest ona zgodna z prawem, a przedsibiorca, odwo ujc si, nie mia racji. To niestety ma o korzystne rozstrzygnicie. Ale niejedyne. Dyrektor izby
moe bowiem zdecydowa inaczej. Je  li uwzgld ni za strze e nia
przedsibiorcy, uchyli decyzjurzdu skar bo we go w ca o  ci lub w
cz ci i w tym zakresie orzeknie co
do istoty sprawy lub – uchylajc
decyzj – umorzy postpowanie.
Moe te uchyli decyzjurzdu w
ca o ci i przekaza sprawdo rozpatrzenia urzdowi skarbowemu.
Dyrektor izby moe take umorzy
postpowanie odwo awcze (je li
stanie siono bezprzedmiotowe).
Podobnie jest w przypadku zaale. Po rozpatrzeniu kwestii bdcej przedmiotem zaalenia organ drugiej instancji, w przypadku
gdy:
 jego rozstrzygnicie bdzie sipokrywa o z rozstrzygniciem organu pierwszej instancji – utrzyma w mocy zaskarone postanowienie,
 rozstrzygnicie to nie bdzie si
pokrywa o z rozstrzygniciem
organu pierwszej instancji –
uchyli zaskarone postanowienie i rozstrzygnie kwestibdc
przedmiotem zaskarenia,
 ustali, e nie by o podstaw
prawnych lub faktycznych do
wydania w danej kwestii postanowienia – uchyli zaskarone
postanowienie,
 wystpi przes anki okre lone
w art. 233 § 2 ordynacji podatkowej – uchyli zaskarone postanowienie i przekae spraw, bdc
przedmiotem zaskaronego postanowienia, do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji. 

Inne wane elementy
W odwo aniu oraz zaaleniu
nie moe te zabrakn, jak w
kadym innym pi mie kierowanym do fiskusa, oznaczenia organu odwo awczego, do którego
kierujemy pismo (a wic w a ciwa miejscowo izba skarbowa),
oraz tego organu, który wyda
niekorzystn dla nas decyzjlub
postanowienie (w a ciwy urzd
skarbowy). Musimy te poda
nasze dane (imi, nazwisko, adres, NIP).
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Gdy odwo anie lub
zaalenie przesy amy
za po rednictwem poczty,
termin do wniesienia
bdzie zachowany, je li
pismo nadamy na poczcie
przed jego up ywem.
O zachowaniu terminu
bdzie decydowa
stempel na kopercie, a nie
data fizycznego
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..................................
dnia.............
imi, nazwisko/nazwa
..............................
adres, NIP

......................................,
miejscowo

..............................................
oznaczenie organu odwoawczego za porednictwem
.......................................
oznaczenie organu I instancji
ODWOANIE
Na podstawie art. 220 oraz art. 222 ustawy z 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr
8, poz. 60 ze zm.) wnosz odwoanie od decyzji wydanej
przez............. w............. z dnia............. nr............. dorczonej
stronie w dniu..............
Zaskaronej decyzji zarzucam naruszenie:
1) przepisów............. poprzez.............................................................
i wnosz o.............................................................
Uzasadnienie
Organ podatkowy I instancji –............. w............. po
przeprowadzeniu postpowania podatkowego orzek o..............
W uzasadnieniu organ podatkowy stwierdzi,
e......................................................
Z powyszym rozstrzygniciem nie mona si zgodzi,
poniewa................................., czego dowodem
jest................................................ Majc powysze na uwadze,
wnosz jak na wstpie.
..............................
(podpis)
GPP>WZÓR ZAALENIE

..................................
dnia.............
imi, nazwisko/nazwa
..............................
adres, NIP

......................................,
miejscowo

..............................................
oznaczenie organu odwoawczego za porednictwem
.......................................
oznaczenie organu I instancji
Zaalenie na postanowienie o odmowie umoliwienia
sporzdzenia kopii akt postpowania podatkowego
nr....................
Na podstawie art. 179 § 2 i 3, art. 223 § 1 w zwizku
z art. 239 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.),
wnosz o uchylenie zaskaronego postanowienia i orzeczenie
o moliwoci sporzdzenia kopii z akt prowadzonego
postpowania podatkowego.
Uzasadnienie
Organ podatkowy –.............. w.............. prowadzi postpowanie
podatkowe w zakresie.............. za rok...............
W dniu.............. zgoszony zosta wniosek o umoliwienie
sporzdzenia kopii nastpujcych dokumentów znajdujcych
si w aktach powyszego postpowania:..................................
Postanowieniem z dnia.............. nr.............. organ odmówi
umoliwienia sporzdzenia przeze mnie kopii powyszych
dokumentów, uzasadniajc,
i...........................................................................................
Z powyszym rozstrzygniciem nie mona si zgodzi,
poniewa ...............
.............................................
(podpis)

