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Kontrola podatkowa: prawa i obowiązki  
stron postępowania 

 
 
Instytucję kontroli podatkowej, do wykonywania której upraw-

nione są organy podatkowe pierwszej instancji, w sposób komplek-
sowy reguluje obowiązująca Ordynacja podatkowa1. W związku 
z tym, że postępowanie kontrolne z reguły przeprowadzane jest 
w siedzibie kontrolowanego podmiotu, stanowi ono dla niego istot-
ną dolegliwość. Urzędnicy wykonujący kontrolę zawsze bowiem 
naruszają prywatność osób kontrolowanych. Ze względu na tę  
ingerencję w sferę praw i wolności podmiotów poddawanych kon-
troli, zasadnym jest dokładniejsze przeanalizowanie przepisów Ord-
PU regulujących postępowanie kontrolne. Szczególnie ciekawym 
i istotnym zagadnieniem z punktu widzenia podatnika jest zakres 
praw i obowiązków obu stron postępowania, czyli kontrolującego 
i kontrolowanego.  

 
1. Pojęcie kontroli podatkowej 

Podstawowym celem kontroli podatkowej, w świetle przepisów 
OrdPU jest sprawdzenie wywiązywania się podatników z nało-
żonych nań przez przepisy prawa podatkowego obowiązków2. 
Urzędnicy organów podatkowych w trakcie wykonywania czynno-
ści kontrolnych ustalają, czy podatnicy płacą w terminie i w odpo-
wiedniej wysokości podatki oraz czy wszyscy zobowiązani czynią 
zadość tym wymaganiom3. Innymi słowy zadaniem kontroli podat-
kowej jest zbadanie jak podatnik wypełnia przepisy prawa podatko-
wego zawarte nie tylko w OrdPU, ale także w ustawach dotyczących 
                                                      

1 Artykuły 281-292 ustawy z dnia 29.08.1997 roku - Ordynacja podatkowa 
(Dz.U.97.137.926 ze zm., ostatnia zm.: Dz.U.99.11.95), określana dalej skrótem 
OrdPU. 

2 Zob. art. 281 § 2 OrdPU. 
3 R. Kubacki, Ordynacja podatkowa. Kontrola podatkowa, “Przegląd Podatko-

wy” 1998, nr 5, s. 31. 
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poszczególnych podatków i opłat oraz w aktach wykonawczych. 
Owo sprawdzanie podatników polega na skontrolowaniu prowadzo-
nej przez nich działalności gospodarczej4. Zakres przedmiotowy 
kontroli podatkowej obejmuje przede wszystkim prawidłowość do-
konywania rozliczeń z budżetem w zakresie: podatków dochodo-
wych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, po-
datku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, dotacji i innych 
niepodatkowych należności budżetowych5. 

 Przepisy dotyczące kontroli podatkowej znajdują się wprawdzie 
w odrębnym dziale ustawy, ale owo rozdzielenie czynności kontrol-
nych od postępowania podatkowego nie jest zupełne. W ostatnim 
bowiem artykule poświęconym kontroli podatkowej znajduje się 
szereg odesłań do przepisów dotyczących procedury podatkowej6. 
Brakuje jednak wśród tych odesłań odwołania do przepisów normu-
jących zasady ogólnego postępowania podatkowego. Skutkiem ta-
kiej regulacji jest to, iż pracowników organów podatkowych, wyko-
nujących czynności kontrolne nie obowiązują tak podstawowe zasa-

                                                      
4 J. Krawczyk, J. Sobczak, Ordynacja podatkowa w praktyce. Omówienie, 

orzecznictwo, przykłady, Warszawa 1998, s. 243; K. Lipczak, Kontrola podatkowa 
na tle obowiązywania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, “Kontrola Skarbo-
wa i Podatkowa” 1998, nr 1, s. 1. 

5 K. Lipczak, dz. cyt., s. 1. 
6 Szczególnie rozbieżne opinie wśród przedstawicieli polskiej doktryny podat-

kowej wywołuje problem stosunku kontroli podatkowej do postępowania podatko-
wego. Zdaniem niektórych finansistów kontrola podatkowa jest integralną częścią 
procedury podatkowej. Zob. R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. 
Komentarz, Wrocław 1998, s. 13; R. Mastalski, Prawo podatkowe I - część ogólna, 
Warszawa 1998, s. 220-221, 236; Tenże, Ordynacja podatkowa. Zakres regulacji 
prawnej, “Przegląd Podatkowy” 1996, nr 1, s. 4; C. Kosikowski, Ordynacja podat-
kowa - cele i rzeczywistość, w: Studia nad Ordynacją podatkową, red. B. Brzeziń-
ski, C. Kosikowski, Toruń 1999, s. 19-29; R. Kubacki, dz. cyt., s. 31; Opinia  
o projekcie ustawy - Ordynacja podatkowa (wersja z dnia 25.05.1995 r.) przedsta-
wiona przez zespół w składzie: A. Całus, C. Kosikowski, D. Kijowski, M. Krzyk-
Jarosz, R. Mastalski, R. Rolewiński, “Biuletyn Rady Legislacyjnej. Przegląd Legi-
slacyjny. Urząd Rady Ministrów” 1995, nr 5, s. 129. Grono innych naukowców 
uważa natomiast, iż kontrola podatkowa jest odrębnym typem postępowania podat-
kowego patrz: Ordynacja podatkowa. Uzasadnienie rządowe, Bielsko-Biała 1998, 
s. 139; Ordynacja podatkowa w pytaniach i odpowiedziach. Rozmowy A. Orłow-
skiej i in. z W. Modzelewskim, t. 1, Warszawa 1997, s. 201; M. Szustek-Janowska, 
Postępowanie podatkowe, w: Prawo podatkowe, red. W. Wójtowicz, Lublin 2000, 
s. 119; J. Zdanowicz, Kontrola podatkowa w świetle ordynacji podatkowej, “Moni-
tor Podatkowy” 1998, nr 10, s. 316. 
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dy administracyjne jak: zasada legalizmu, zasada zaufania do orga-
nów, zasada prawdy materialnej, zasada czynnego udziału strony 
w postępowaniu oraz zasada szybkości i prostoty. Kontrolowani 
podatnicy szczególnie mocno odczuwają brak obowiązywania ostat-
niej z wymienionych zasad. Przepisy regulujące postępowanie kon-
trolne nie określają ram czasowych, w jakich rzetelnie przeprowa-
dzona kontrola powinna się zamknąć. O problemie tym będzie jesz-
cze w niniejszym artykule niejednokrotnie mowa. 

Czynności kontrolne mogą sprowadzać się do działań podejmo-
wanych przez organy podatkowe bądź w trakcie roku podatkowego 
i jest to wtedy kontrola bieżąca, bądź do kontroli dokumentacyjnej, 
czyli następczej przeprowadzanej dopiero po zamknięciu roku po-
datkowego. Niezależnie od tego z jakim rodzajem działań mamy do 
czynienia zawsze jest to sprawdzanie w jaki sposób podatnik wy-
wiązuje się z obowiązków podatkowych7. 

 Kontrola podatkowa może być ponadto przeprowadzona w 
dwóch trybach: doraźnym i planowanym. Doraźna kontrola może 
mieć miejsce w trakcie roku podatkowego, służy ona wówczas ze-
braniu materiału źródłowego w siedzibie podatnika. Kontrola taka 
wszczynana bywa w sytuacji, gdy do urzędu wpłynie donos “życz-
liwej osoby” o istniejących nieprawidłowościach u danego podatni-
ka8. Czynności kontrolne o charakterze planowanym polegają zaś na 
tym, że są one prowadzone według wcześniej przygotowanych pla-
nów kontrolnych sporządzonych w organach podatkowych. Podatni-
cy ujmowani w tych planach wybierani są na podstawie przeprowa-
dzonej wcześniej analizy ich działalności gospodarczej, według 
kryteriów ustalonych w organach kontrolnych9. 

Kontrola podatkowa zawsze jest wszczynana z urzędu10. Taki 
zapis w OrdPU nie wyklucza jednak możliwości wszczęcia kontroli 
podatkowej z inicjatywy obywatela czy jednostki organizacyjnej 
posiadającej lub nie posiadającej osobowości prawnej. Jednakże 
wola podjęcia czynności kontrolnych zależy wyłącznie od upraw-
nionego organu11. Niestety ustawa, jak już wyżej zasygnalizowano, 

                                                      
7 R. Mastalski, Prawo podatkowe..., s. 220, 223, 225. 
8 K. Lipczak, dz. cyt, s. 1; A. Baczyński, dz. cyt., s. 20. 
9 K. Lipczak, dz.. cyt., s. 1. 
10 Zob. art. 282 OrdPU. 
11 K. Lipczak, dz. cyt., s. 1; A. Baczyński, dz. cyt., s. 20. 
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nie określa wyraźnie momentu wszczynania kontroli podatkowej. 
W zasadzie organ podatkowy może ją rozpocząć w każdym czasie  
o ile nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatko- 
wego12.  

Inną kwestią związaną ze wszczynaniem kontroli podatkowej 
jest zależność pomiędzy chwilą rozpoczęcia czynności kontrolnych 
a uruchomieniem całej procedury podatkowej. Zdecydowana więk-
szość finansistów opowiada się za tym, iż kontrolę można wykony-
wać zarówno przed rozpoczęciem postępowania, jak i w trakcie jego 
prowadzenia13. Jeżeli czynności kontrolne przeprowadzane są przed 
wszczęciem postępowania podatkowego, to mogą stanowić pierw-
szy jego etap. Następstwa przeprowadzanej kontroli podatkowej 
mogą być bowiem dwojakie. Po pierwsze w trakcie kontroli może 
dojść do stwierdzenia nieprawidłowości w działalności osób kontro-
lowanych i wówczas kontrola ma charakter negatywny. Skutkiem 
takiej kontroli może być wspomniane wyżej wszczęcie postępowa-
nia podatkowego. Jeśli w trakcie tego postępowania podtrzymane 
zostanie stanowisko komórki kontrolnej, organ podatkowy pierw-
szej instancji wyda decyzję w sprawie określenia wysokości zale-
głości podatkowej lub decyzję ustalającą wysokość zobowiązania 
podatkowego14. Kontrola podatkowa może mieć również wynik 
pozytywny. Następuje to wówczas, gdy kontrolujący stwierdzi, iż 
podatnik wypełnił wszystkie nałożone nań przez przepisy podatko-
we obowiązki15. W takiej sytuacji postępowanie podatkowe nie jest 
prowadzone. 
                                                      

12 J. Zdanowicz, dz. cyt., s. 316. 
13 Za taką koncepcją dotyczącą chwili wszczynania kontroli podatkowej opo-

wiedzieli się: J. Zdanowicz, dz. cyt., s. 316; A. Baczyński, dz. cyt.., s. 20, S. Ruś-
kowski, J. Stankiewicz, Ustawa o kontroli skarbowej, Warszawa 1997, s. 50. Inne 
stanowisko na temat momentu rozpoczynania kontroli podatkowej zajęła natomiast 
A. M. Dereń. Jej zdaniem kontrola może się odbywać wyłącznie w ramach wszczę-
tego wcześniej postępowania, zatem czynności kontrolne nie stanowią odrębnego 
postępowania, lecz są częścią procedury. Patrz szerzej: Zobowiązania podatkowe. 
Omówienie przepisów znowelizowanej ustawy o zobowiązaniach  
podatkowych, Bydgoszcz 1996, s. 30. Autor niniejszego artykułu przychyla się  
do pierwszego z przedstawionych poglądów na temat wszczynania kontroli podat-
kowej. 

14 K. Lipczak, dz. cyt., s. 2. 
15 J. Szczepaniak, Ordynacja podatkowa i komentarz porównawczy, Kraków 

1999, s. 225-226. 
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2. Prawa i obowiązki osób wykonujących kontrolę 

Ordynacja podatkowa stanowi, iż prawo wykonywania kontroli 
podatkowej mają wyłącznie organy podatkowe I instancji, czyli: 
urzędy skarbowe oraz przewodniczący zarządu w samorządzie jed-
nostki terytorialnej w zakresie podatków i opłat lokalnych16. Pra-
cownicy izb skarbowych nie mogą współuczestniczyć w kontrolach 
przeprowadzanych przez urzędy skarbowe. Również Minister Fi-
nansów nie posiada uprawnień do delegowania pracowników mini-
sterstwa, czy izb skarbowych do przeprowadzenia kontroli podat-
kowej17. 

Z treści ustawy OrdPU wynika, iż organami kontrolnymi są 
urzędy skarbowe, czyli jednostki budżetowe oraz przewodniczący 
jednostek samorządowych, a więc osoby fizyczne18. W rzeczy-
wistości kontrolę podatkową wykonują upoważnieni do tego pra-
cownicy tych organów. Pracownikom urzędów skarbowych pisemne 
upoważnienia wydają naczelnicy tych organów. Natomiast urzędni-
cy organów samorządowych odbierają upoważnienia z rąk prze-
wodniczących jednostek samorządowych19. Otrzymane upoważnie-
nia wraz z legitymacjami służbowymi stanowią podstawę do rozpo-
częcia czynności kontrolnych w siedzibie podmiotu kontrolowa-
nego. Numer legitymacji musi być wpisany do upoważnienia. Pra-
cownicy organów kontrolnych muszą przed przystąpieniem do 
czynności kontrolnych okazać kontrolowanemu oba dokumenty20. 
W przypadku, gdy kontrolowanym jest osoba prawna bądź jednost-
ka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, upoważnie-
nie i legitymację kontrolujący zobligowani są przedstawić członko-
wi zarządu, wspólnikowi lub innej osobie upoważnionej do repre-
zentowania lub prowadzenia spraw podmiotu kontrolowanego21. 
W razie nieobecności samego kontrolowanego oraz osób wyżej 

                                                      
16 Zob. art. 283 § 1 OrdPU.  
17A. Baczyński, dz. cyt., s. 12. Obecne rozwiązania zawarte w OrdPU są zgodne 

z unormowaniami zawartymi w ustawie z dn. 29.12.1982 r. o Ministrze Finansów 
oraz urzędach skarbowych i izbach skarbowych (Dz.U.82.45.289 ze zm., ostatnia 
zm. Dz.U.96.106.489). 

18 Zob. art. 13 § 1 OrdPU. 
19 Zob. art. 283 § 1 OrdPU. 
20 Zob. art. 285 § 1 OrdPU. 
21 Zob. art. 285 § 2 OrdPU. 
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wymienionych dokumenty należy okazać pracownikowi lub innej 
osobie czynnej w miejscu wszczęcia czynności kontrolnych22. Pra-
cownik urzędu skarbowego przeprowadzający kontrolę ma ponadto 
obowiązek pozostawienia kopii swego pisemnego upoważnienia 
kontrolowanemu23. Otrzymywane przez kontrolujących upoważnie-
nie powinno zawierać następujące dane: 
- określenie urzędu skarbowego lub urzędu gminy (miasta), 
- miejscowość i datę wystawienia,  
- podstawę prawną przeprowadzenia kontroli podatkowej, 
- imię i nazwisko osoby upoważnionej do czynności kontrolnych 

wraz z podaniem stanowiska służbowego i numeru legitymacji,  
- wskazanie osoby kontrolowanej, 
- zakres przedmiotowy kontroli, 
- pieczęć okrągłą z godłem państwa,  
- podpis z podaniem imienia i nazwiska naczelnika urzędu skar-

bowego, 
- imię i nazwisko osoby uprawnionej do potwierdzenia odbioru 

kopii upoważnienia24.  
Należy podkreślić, iż druk upoważnienia nie zawiera terminu  

jego ważności, a tym samym również i terminu zakończenia kontroli 
podatkowej. W obowiązującym stanie prawnym brakuje zatem 
określenia czasu trwania kontroli podatkowej. Fakt ten w połączeniu 
z brakiem obowiązywania wobec kontroli podatkowej zasady szyb-
kości i prostoty (o czym mowa była wcześniej) stwarza dla kontro-
lowanych bardzo niekorzystną sytuację. Teoretycznie bowiem osoba 
wykonująca czynności kontrolne ma nieograniczony czas na ich 
przeprowadzanie. W praktyce przyjmuje się, iż należy przy wyko-
nywaniu kontroli stosować odpowiednio przepisy dotyczące zała-
twiania spraw bez zbędnej zwłoki, a to oznacza, iż postępowanie 
kontrolne powinno zakończyć się nie później niż w ciągu miesiąca 
od dnia pierwszej czynności kontrolnej i należy przeprowadzać je 

                                                      
22 Zob. art. 285 § 3 OrdPU. 
23 Zob. art. 285 § 4 OrdPU. 
24 Minister Finansów w art. 283 § 3 OrdPU został zobowiązany do określenia 

w drodze rozporządzenia wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kon-
troli podatkowej. Odpowiednie rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, zostało wydane w dniu 31.12.1997 roku 
(Dz.U.97.162.1124 ze zm.: Dz.U.98.75.487). 
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wnikliwie i szybko25. Poza tym najprawdopodobniej przełożeni osób 
kontrolujących wyznaczają im przewidywany termin zakończenia 
kontroli podatkowej, są to jednak ustalenia wewnętrzne26.  

Upoważnienia wydawane pracownikom, które uprawniają ich do 
wykonywania czynności kontrolnych powinny zawierać zakres 
przedmiotowy kontroli27. Niestety przepisy OrdPU nie wymagają, 
aby upoważnienia wydawane przez przełożonych zawierały dokład-
ne dane dotyczące nazwy podatku i okresu objętego kontrolą. Jeżeli 
zdarzy się jednak, że pracownik otrzyma tak precyzyjne upoważnie-
nie, to nie może wówczas samodzielnie przedmiotowego zakresu 
kontroli rozszerzyć. Wszelkie zmiany zakresu prowadzonej kontroli 
wymagają bowiem zmiany treści upoważnienia (na przykład na 
odwrocie druku) i nowego podpisu naczelnika lub wystawienia  
nowego dokumentu. Dopiero po przedstawieniu kontrolowanemu 
upoważnienia w zmienionej bądź nowej wersji kontrolujący może 
wysuwać żądania zgodne z jego nową treścią28. 

Czynności kontrolne wykonywane mogą być wyłącznie w obec-
ności samego kontrolowanego lub osoby przez niego wskazanej. 
Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyj-
na nie posiadająca osobowości prawnej, kontrolę wykonuje się 
w obecności innych uprawnionych w tym przypadku osób29. Czyn-
ności kontrolne mogą być w określonych sytuacjach przeprowadza-
ne również w obecności przywołanego świadka. Świadek nie musi 
być obecny w czasie przeprowadzania dowodu z ksiąg, ewidencji, 
zapisków lub innych dokumentów30. W przypadku, gdy kontrolo-
wany zrezygnuje z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrol-
nych pracownicy urzędu mają obowiązek odebrania pisemnego 
oświadczenia o rezygnacji31. Osoby przeprowadzające kontrolę pod-
czas nieobecności kontrolowanego i innych uprawnionych do udzia-
łu w kontroli osób, zobowiązane są do sporządzania z dokonanych 
                                                      

25 K. Lipczak, dz. cyt., s. 1; A. Baczyński, dz. cyt., s. 21. 
26 A. Baczyński, dz. cyt., s. 21. 
27 Patrz: 283 § 2 OrdPU. 
28 A. Baczyński, dz. cyt., s. 21; R. Kubacki, dz. cyt., s. 32; K. Lipczak, dz. cyt., 

s. 2. 
29 Por. art. 288 § 1 OrdPU w związku z art. 285 § 2 OrdPU. 
30 Zob. art. 288 § 3 OrdPU. 
31 Może się zdarzyć, iż kontrolowany odmówi i nie złoży wymaganego w tym 

przypadku oświadczenia. Wówczas kontrolujący muszą sporządzić odpowiedniej 
treści adnotację i dołączyć ją do akt sprawy. Zob. art. 288 § 2 OrdPU. 
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czynności protokołów. Z ich treścią muszą następnie niezwłocznie 
zapoznać kontrolowanego i osoby wskazane w ustawie32. Kolejnym 
obowiązkiem kontrolującego jest powiadomienie kontrolowanego 
bądź osoby reprezentującej go o miejscu i terminie przeprowadzenia 
dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych lub oględzin. Powia-
domienie musi nastąpić nie później niż bezpośrednio przed podję-
ciem tych czynności33. Pracownicy wykonujący czynności kontrolne 
mogą zostać w określonych warunkach zwolnieni z tego obowiąz-
ku34. Bardzo ważnym obowiązkiem kontrolujących, z punktu wi-
dzenia interesów osób kontrolowanych jest sporządzania protoko-
łów dokumentujących przeprowadzane kontrole. Przepisy ustawy 
OrdPU dotyczące sporządzania protokołów wzorowane są na roz-
wiązaniach zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjne-
go35. Protokół jest dokumentem urzędowym. Powinien on być spo-
rządzony w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach. Jeden 
z nich musi być doręczony podmiotowi kontrolowanemu36. Protokół 
kontroli powinien składać się z następujących elementów:  
- wskazania kontrolowanego, 
- wskazania osób kontrolujących, 
- określenia przedmiotu i zakresu kontroli, 
- określenia miejsca i czasu kontroli, 
- opisu dokonanych ustaleń, 
- przedstawienia dowodów, 
- pouczenia o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień37. 

Protokół powinien stanowić zwięzły opis nieprawidłowości 
stwierdzonych w czasie kontroli. Jeżeli dołączone są do niego za-
łączniki, to powinny one zostać odpowiednio nazwane, ponumero-
wane, zaopatrzone w datę ich sporządzenia oraz podpisane przez 

                                                      
32 Por. art. 288 § 4 OrdPU w związku z art. 285 § 2 OrdPU. 
33 Zob. art. 289 § 1 OrdPU. 
34 Pracownicy nie mają obowiązku powiadamiania kontrolowanego lub osób 

wymienionych w art. 285 § 2 OrdPU o miejscu i terminie przeprowadzania dowodu 
z zeznań świadków, opinii biegłych lub z oględzin, jeżeli kontrolowany lub inne 
uprawnione osoby są nieobecne, a okoliczności sprawy uzasadniają natychmiasto-
we przeprowadzanie dowodu. Patrz dokładniej art. 289 § 1 i 2 OrdPU. 

35 Patrz: art. 67 - 72 ustawy z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz.U.80.9.26 ze zm.), zwana dalej KPA. 

36 Zob. art. 291 § 1 OrdPU. 
37 Zob. art. 290 § 2 OrdPU. 
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obie strony. Ich treść musi wiązać się z zakresem kontroli. Załączni-
ki stanowią integralną część protokołu i mają rangę dowodu38. Pro-
tokół sporządza się na postawie zebranych w trakcie kontroli dowo-
dów39. Dowodem może być wszystko, co może przyczynić się do 
wyjaśnienia sprawy i nie jest sprzeczne z prawem40. Dowodem mo-
gą być: księgi podatkowe oraz inne dokumenty, zeznania świadków, 
biegłych oraz materiały z oględzin i inwentaryzacji. Organy kontro-
lujące mają obowiązek zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć 
cały materiał dowodowy. Nie ma w OrdPU przepisu, który nakazy-
wałby sporządzanie protokołów w maszynopisie ani podpisywania 
rękopisu protokołu przez kontrolowanego. Taka jednak praktyka 
przyjęła się i stała prawem zwyczajowym. Na ostatniej stronie czy-
stopisu protokołu muszą być umieszczone podpisy kontrolujących 
i kontrolowanego lub jego pełnomocnika41. Praktyka wykształciła 
także zwyczaj parafowania każdej strony protokołu, choć nie jest to 
wymagane przez przepisy ustawy42. W przypadku kontroli negatyw-
nej kontrolujący mają obowiązek umieszczenia w protokole zapisu o 
tym, że podczas czynności kontrolnych nie zostały stwierdzone u 
podmiotu kontrolowanego żadne nieprawidłowości. Dopełnienie tej 
czynności jest bardzo ważne dla dobra podmiotu kontrolowanego43. 
Akta kontroli podatkowej powinny być oznaczone klauzulą tajemni-
ca skarbowa44. Przestrzeganie tajemnicy skarbowej dotyczy pra-
cowników urzędu skarbowego, a nie kontrolowanego45.  

Urzędnicy wykonujący czynności kontrolne wyposażeni zostali 
przez ustawodawcę w szeroki wachlarz uprawnień. Osoby upoważ-
nione do przeprowadzenia czynności kontrolnych mają następujące 
prawa do: 

                                                      
38 Zgodnie z treścią art. 181 pkt 3 OrdPU dowodem są wszelkie dokumenty 

zgromadzone w toku kontroli podatkowej. 
39 W trakcie przeprowadzanie kontroli stosuje się przepisy rozdziału 11, działu 

IV OrdPU o nazwie dowody. 
40 Zob. art. 180 § 1 OrdPU. 
41 Tamże, s. 23. 
42 A. Baczyński, dz. cyt., s. 24. 
43 K. Lipczak, dz. cyt., s. 2. 
44 Stosownie do treści art. 293 § 2 pkt 3 w związku z art. 82 § 4 OrdPU. 
45 Por. art. 293 i 294 OrdPU. Szerzej na ten temat patrz: A. Baczyński, dz. cyt., 

s. 24. 
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- wstępu na grunt, do budynków, lokali lub innych pomieszczeń  
- żądanie okazania majątku podlegającego kontroli i dokonanie 

jego oględzin 
- żądanie przeprowadzenia remanentu 
- żądanie udostępnienia akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumen-

tów związanych z przedmiotem kontroli oraz do dokonywania 
z nich odpisów, wyciągów i notatek46.  
Kontrolujący mogą również, za zgodą prokuratora rejonowego, 

dokonać przeszukania pomieszczeń lub rzeczy. W tym przypadku 
przepisy Kodeksu Postępowania Karnego o przeszukaniu odnoszące 
się do Policji mają zastosowanie do kontrolujących47. 

 Ponadto kontrolującym przysługuje prawo domagania się wyda-
nia im przez podmiot kontrolowany próbek towarów. Kontrolujący 
mogą również wystąpić z żądaniem wydania im za pokwitowaniem 
akt, ksiąg lub dokumentów związanych z przedmiotem prowadzonej 
kontroli podatkowej. Nastąpić to może, jeżeli zdaniem urzędników 
zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż wymienione dokumenty są 
nierzetelne lub gdy podatnik nie zapewnia warunków umożliwiają-
cych wykonywanie czynności kontrolnych48. Zatrzymana w pierw-
szym przypadku dokumentacja powinna być zwrócona podatnikowi 
(płatnikowi, inkasentowi) nie później niż po upływie miesiąca49. 
W drugim natomiast przypadku, gdy urzędnicy zabierają dokumen-
tację ze względu na nieodpowiednie warunki lokalowe brakuje 
w ustawie ograniczenia czasowego. Stwarza to niebezpieczną dla 
kontrolowanego sytuację. Może on bowiem zostać pozbawiony 
potrzebnej mu dokumentacji na nieokreślony czas. 

Szczególne rygory obowiązują, gdy urzędnicy przeglądają akta 
postępowania przygotowawczego i sądowego, akta spraw sądowych 
oraz dokumenty stanowiące tajemnicę państwową, służbową lub 
zawodową. Kontrolujący mogą sporządzać z nich notatki i odpisy  

                                                      
46 Zob. art. 284 § 1 OrdPU. 
47 Zob. art. 284 § 2 OrdPU.  
48 Ustawa niestety nie precyzuje jakie warunki powinien spełnić kontrolowany, 

aby mogły być one odpowiednie dla potrzeb przeprowadzanej kontroli. Ocenę 
zastanej u podmiotów kontrolowanych sytuacji ustawodawca pozostawił zupełnie 
uznaniu urzędników. Pogorszona została tym samym i tak już niekorzystna pozycja 
podmiotów kontrolowanych. 

49 Por. art. 284 § 3. Szerzej: J. Szczepaniak, dz. cyt., s. 228; R. Kubacki,  
dz. cyt., s. 32. 
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z zachowaniem właściwych przepisów o tajemnicy służbowej i pań-
stwowej50.  

Odrębne zasady dotyczą możliwości wstępu kontrolujących do 
lokalu mieszkalnego lub do jego części i dokonania jego oględzin. 
Aby kontrolujący mogli wejść na teren tego typu lokali, spełnione 
muszą być jednocześnie dwa warunki. Pierwszy polega na wcze-
śniejszym uzyskaniu przez kontrolującego, zgody kontrolowanego 
na wejście na teren lokalu mieszkalnego. Spełnienie drugiego wa-
runku nastąpi wówczas, gdy lokal wskazany zostanie jako miejsce 
wykonywanej działalności gospodarczej bądź jako siedziba podmio-
tu gospodarczego51. W przypadku, gdy organ podatkowy poweźmie 
wiarygodną wiadomość, iż w lokalu mieszkalnym prowadzona jest 
niezgłoszona do opodatkowania działalność gospodarcza, albo że są 
w nim przechowywane przedmioty, księgi podatkowe, akta lub inne 
dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie istnienia obowiązku 
podatkowego lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego, 
prokurator rejonowy wydaje na wniosek organu podatkowego zgodę 
w formie postanowienia na dokonanie oględzin danego lokalu52. 
Owa informacja, o której jest wyżej mowa, musi być wiarygodna. 
Organ podatkowy nie może domagać się, aby prokurator wydał 
postanowienie, jeżeli uzyskane wiadomości nie są zweryfikowane. 
Badaniem zdobytych informacji zajmuje się nie tylko organ podat-
kowy, ale i prokuratura. Analizie poddawane są uzyskane wiadomo-
ści oraz źródło, z którego pochodzą53. Prokurator rejonowy może 
zatem, ale nie musi wydać postanowienie o dokonaniu oględzin 
lokalu mieszkalnego54. Omawiane postanowienie prokuratora po-
trzebne jest również wobec tych podatników, którzy nie wyrażają 
zgody na oględziny lokalu mieszkalnego pomimo, iż został on 
wskazany jako miejsce prowadzonej działalności gospodarczej lub 
swoją siedzibę oraz w stosunku do tych przeciwko, którym wszczęte 
zostało postępowanie w sprawie opodatkowania dochodu nie znaj-
dującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pocho-
dzącego ze źródeł nie ujawnionych55. W każdym przypadku posta-
                                                      

50 Zob. art. 284 § 4 OrdPU. 
51 Por. art. 287 § 1 OrdPU. 
52 Por. art. 287 § 2 OrdPU. 
53 J. Szczepaniak, dz. cyt., s. 230. 
54 Tamże, I. Lewandowska, Kontrola podatkowa: zasady, uprawnienia, obo-

wiązki. Wszystko jak na talerzu, “Rzeczpospolita” 1998, nr 32, s. 12. 
55 Zob. art. 287 § 4 OrdPU. 



M. Münnich 184

nowienie prokuratora dotyczące przeprowadzenia oględzin musi być 
doręczone posiadaczowi lokalu mieszkalnego przed przystąpieniem 
do tej czynności56. Tak więc oględziny lokalu mieszkalnego nastę-
pują nie tylko za zgodą kontrolowanego, ale także za zezwoleniem 
prokuratora. Rozwiązanie takie zmusza niejako kontrolowanych do 
wyrażania zgody na oględziny, jej brak bowiem i tak zostanie zastą-
piony postanowieniem prokuratorskim57. Oględziny lokalu miesz-
kalnego stanowią szczególny typ uprawnień kontrolnych. Ich wyjąt-
kowość polega na tym, że oględziny lokalu mieszkalnego naruszają 
bezpośrednio sferę wolności obywatelskich kontrolowanych pod-
miotów. Omawiana regulacja prawna nie jest jednak sprzeczna 
z Konstytucją. Konstytucja RP zapewnia wprawdzie nienaruszal-
ność mieszkania, ale w przypadkach określonych w ustawie dopusz-
cza możliwość jego przeszukania58. Wymienione wyżej uprawnienia 
kontrolujących nie stanowią katalogu zamkniętego59. Ustawa podat-
kowa nie mówi nic na temat liczby osób, które mogą jednocześnie 
wykonywać czynności kontrolne. W praktyce w celu usprawnienia 
przebiegu czynności kontrolnych, a także ze względu na bezpie-
czeństwo pracowników, kontrole przeprowadza dwóch lub więcej 
urzędników60. 

 
3. Zakres praw i obowiązków podmiotów kontrolowanych 

 Z treści przepisów OrdPU wynika, iż kontroli podatkowej pod-
legają: podatnicy, płatnicy i inkasenci61. Ustawa podatkowa definiu-
je te trzy pojęcia. Podatnikiem w świetle OrdPU jest osoba fizyczna, 
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości 
prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi 
podatkowemu62. Podatnikami mogą być również inne podmioty 
wskazane przez ustawy podatkowe63. Płatnikiem jest natomiast oso-
ba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości 

                                                      
56 Zob. art. 287 § 3 OrdPU. 
57 J. Szczepaniak, dz. cyt., s. 229-230. 
58 Art. 50 ustawy zasadniczej z dnia 02.04.1997 roku - Konstytucja Rzeczpo-

spolitej Polskiej (Dz.U.97.78.483).  
59 Świadczy o tym użyty w art. 284 § 1 OrdPU zwrot “w szczególności”. 
60 K. Lipczak, dz. cyt., s. 2. 
61 Zob. art. 281 § 1 OrdPU. 
62 Zob. art. 7 § 1 OrdPU. 
63 Zgodnie z treścią art. 7 § 2 OrdPU.  
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prawnej, która obowiązana jest na podstawie przepisów prawa po-
datkowego do obliczenia i pobrania podatku, a następnie wpłacenia 
go we właściwym terminie organowi podatkowemu64. Do trzeciego 
rodzaju podmiotów podlegających kontroli podatkowej należą inka-
senci. Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zobowiązana do 
pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym termi-
nie organowi podatkowemu65. 

 Podmioty kontrolowane oraz osoby uprawnione do reprezento-
wania lub prowadzenia spraw osób kontrolowanych, a także pra-
cownicy i osoby współdziałające z kontrolowanymi mają obowiązek 
umożliwiania urzędnikom przeprowadzania czynności kontrol-
nych66. Ponadto kontrolowani mają obowiązek udzielać wszelkich 
wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli. Pozostałe wyżej wy-
mienione osoby zobligowane są do udzielania kontrolującym infor-
macji dotyczących przedmiotu kontroli, wynikających z zakresu 
wykonywanych przez nich czynności i zadań67. Obowiązek składa-
nia wyjaśnień w toku kontroli jest stosunkowo nowym rozwiąza-
niem, gdyż został ustanowiony po raz pierwszy w Ordynacji podat-
kowej z 1997 roku. 

 Kontrolowani oraz inne uprawnione osoby muszą zgodnie 
z przepisami ustawy podatkowej wypełniać następujące obowiązki: 
- udostępniać wstęp do budynków, lokali lub innych pomieszczeń 

nie będących jednak lokalami mieszkalnymi, 
- okazać majątek podlegający kontroli i umożliwić jego oględziny, 
- umożliwić przeprowadzenie remanentu, 
- udostępnić dokumentację podatkową, 
- poddać przeszukaniu pomieszczenia i rzeczy, jeżeli pracownicy 

uzyskają zezwalające im na to postanowienie prokuratora68. 

Ponadto osoby kontrolowane muszą wypełnić obowiązek wyda-
nia kontrolującym próbek towarów oraz dokumentacji podatkowej 
w przypadku gdy: 
                                                      

64 Zob. art. 8 OrdPU. 
65 Zob. art. 9 OrdPU. 
66 Zob. art. 286 § 1 OrdPU w związku z art. 284 OrdPU. 
67 Zob. art. § 2 i 3 OrdPU.  
68 Zob. art. 284 § 1 i 2 OrdPU. 
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- jest ona nierzetelna,  
- albo podatnik nie zapewnił warunków związanych z badaniem 

dokumentów69.  

Kolejnym obowiązkiem osób kontrolowanych jest to, iż muszą 
one zezwalać na wstęp do ich lokalu mieszkalnego kontrolującym, 
jeżeli uzyskają oni odpowiednią zgodę prokuratora rejonowego. 
Sytuacje, w których takie zezwolenie prokuratora jest wymagane, 
dokładnie omówione zostały już wcześniej przy okazji przedstawia-
nia praw osób wykonujących kontrolę podatkową. 

Uprawnienia przysługujące kontrolowanym można ująć w nastę-
pujący katalog. Osoby kontrolowane mają prawo do żądania, aby 
urzędnicy przeprowadzający kontrolę podatkową okazali im posia-
dane upoważnienia do kontroli i legitymacje służbowe70. Kontrolo-
wani powinni ponadto otrzymać kopię upoważnienia71. 

Osoby kontrolowane mają prawo wyrażania lub nie wyrażania 
zgody na dokonywanie oględzin lokalu mieszkalnego, który został 
zgłoszony jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej72. 
Ponadto mają kontrolowani prawo do żądania okazania im postano-
wienia prokuratora rejonowego (o którym wyżej była mowa), umoż-
liwiającego organom podatkowym dokonanie oględzin lokalu 
mieszkalnego73. 

Kontrolowany osobiście bądź osoba przez niego upoważniona 
mają prawo do obecności podczas wykonywania przez urzędników 
czynności kontrolnych. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej to czynno-
ści kontrolne dokonuje się w obecności członka zarządu, wspólnika 
lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania bądź prowadze-
nia spraw kontrolowanego. Wszystkie wymienione osoby mogą 
zrezygnować z prawa uczestniczenia w postępowaniu kontrolnym74. 
                                                      

69 Zob. art. 284 § 3 OrdPU. 
70 Z uprawnienia tego kontrolowani mogą skorzystać, jeżeli kontrolujący sam 

wcześniej nie okazał tych dokumentów. Por. art. 285 § 1 OrdPU. 
71 Zob. art. 285 § 4 OrdPU. 
72 Zob. art. 287 § 1 OrdPU. Nie jest to uprawnienie niepodważalne, gdyż - jak 

to już zostało wcześniej powiedziane - brak zgody kontrolowanego zastępuje po-
stanowienie prokuratora. 

73 Zob. art. 287 § 3 OrdPU.  
74 Zob. art. 288 § 1 OrdPU. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w czyn-

nościach kontrolnych złożone musi być na piśmie. Jeżeli kontrolowani odmówią 
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Osobą upoważnioną do udziału w czynnościach kontrolnych jest na 
przykład księgowy75. W sytuacji, gdy podmioty kontrolowane (lub 
osoby upoważnione do reprezentowania lub prowadzenia spraw 
osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie mającej osobowo-
ści prawnej) są nieobecne, urzędnicy wykonujący kontrolę muszą 
przywołać świadka76. 

Z czynności kontrolnych przeprowadzonych podczas nieobecno-
ści ich lub innych uprawnionych osób, kontrolujący sporządza pro-
tokół, który musi niezwłocznie doręczyć osobie kontrolowanej77. 

 Kolejnym uprawnieniem przyznanym przez ustawę podatkową 
podatnikom (płatnikom i inkasentom) jest możliwość uzyskania 
wcześniejszej informacji o miejscu i czasie przeprowadzenia dowo-
dów z zeznań świadków, opinii biegłych lub oględzin oraz prawo do 
uczestniczenia w przeprowadzaniu tych dowodów, a także prawo 
zadawania pytań i składania wyjaśnień78. 

Jak już wyżej zostało powiedziane bardzo ważnym dokumentem 
związanym z kontrolą podatkową jest protokół. Kontrolowanym 
przysługują w związku z nim również pewne uprawnienia. A mia-
nowicie prawo do żądania pozostawienia im jednego egzemplarza 
protokołu z przeprowadzonej kontroli podatkowej oraz prawo do 
wniesienia zastrzeżeń i zgłoszenia wniosków dowodowych do pro-
tokołu w ciągu 21 dni od dnia doręczenia protokołu podatnikowi79. 

 Ostatnie z omówionych tu uprawnień osób poddawanych kon-
troli wynikają ze wspomnianych na początku artykułu odesłań do 
przepisów regulujących procedurę podatkową80. Kontrolowanym 
podmiotom przysługuje prawo do odmowy uczestniczenia w prze-
słuchaniu w charakterze strony81. Następnym uprawnieniem wyni-

                                                                                                               
złożenia takiego oświadczenia, urzędnicy muszą dokonać odpowiedniej adnotacji 
i dołączyć ją do akt sprawy. Por. art. 288 § 2 OrdPU. 

75 W tej sprawie wydany został wyrok NSA z dnia 03.04.1998 roku - I SA/Ka 
niepublikowany. Treść tezy jest następująca: przeprowadzenie kontroli w obecności 
księgowego firmy w razie nieobecności podatnika i ustanowionego przez niego do 
prowadzenia działalności gospodarczej pełnomocnika w pełni odpowiada prawu. 

76 Zob. art. 288 § 3 OrdPU. 
77 Zob. art. 288 § 4 OrdPU. 
78 Zob. art. 289 § 1 OrdPU i art. 190 w związku z art. 292 OrdPU. 
79 Por. z treścią art. 291 § 1 i 2 OrdPU. 
80 Zob. art. 292 OrdPU. 
81 Por. art. 199 OrdPU w związku z art. 292 OrdPU. 
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kającym z przepisów dotyczących postępowania podatkowego jest 
prawo do ustanowienia pełnomocnika w sprawie doręczeń pism 
w toku trwania kontroli82. Osoby kontrolowane uprawnione są rów-
nież do ustanowienia takiego pełnomocnika, który mógłby wystę-
pować w imieniu kontrolowanego w zakresie udzielonego mu peł-
nomocnictwa. Pełnomocnictwo to może zostać udzielone w formie 
pisemnej lub zgłoszone ustnie do protokołu83. Kontrolowanym przy-
sługuje również prawo żądania wyłączenia osoby przeprowadzającej 
kontrolę84. Ponadto kontrolowany ma prawo do żądania udostępnie-
nia mu pobranych do kontroli dokumentów stanowiących jego wła-
sność oraz do sporządzania z nich notatek i kserokopii oraz uwierzy-
telniania tych odpisów przez kontrolującego85. 

Ordynacja nie przewiduje właściwie żadnego samoistnego środ-
ka zaskarżenia czynności kontrolnych, co nie oznacza, iż kontrola 
przeprowadzona z naruszeniem przepisów nie może być zbadana. 
Osoba kontrolowana ma prawo do zaskarżenia poszczególnych 
czynności kontrolnych oraz całej kontroli w odwołaniu od decyzji 
podatkowej86. Podatnik może zaskarżyć poszczególne czynności 
kontrolne oraz całą kontrolę w odwołaniu od decyzji podatkowej. Po 
wtóre kontrolę można zaskarżyć w drodze skargi na działanie orga-
nu podatkowego lub pracowników tego organu. Skargę zgłasza się 
w trybie przewidzianym w KPA87. 

 
                                                      

82 Por. art. 145 § 1 OrdPU w związku z art. 292 OrdPU. 
83 Por. art. 136 i 137. To uprawnienie przysługuje kontrolowanym choć nie wy-

nika ono z treści art. 292 OrdPU. Szerzej na ten temat: A. Baczyński, dz. cyt., s. 30. 
84 Por, art. 130 § 1 w związku z art. 292 OrdPU. 
85 Por. art. 178 § 1 i 3 w związku z art. 292 OrdPU. 
86 Za takim rozwiązaniem przemawia wykładnia art. 292 OrdPU. Z treści tego 

artykułu wynika, iż w sprawach nie uregulowanych przepisami działu “Kontrola 
podatkowa” stosuje się przepisy o postępowaniu podatkowym, w tym przepisy 
rozdziałów: 14 i 16 poświęconych postanowieniom i zażaleniom. Jeżeli uzna się 
kontrolę podatkową za element postępowania podatkowego, można stosować do 
niej przepisy dotyczące postanowień. Ponieważ przepisy działu VI OrdPU nie 
przewidują bezpośrednio zażalenia na czynności kontroli podatkowej, można przy-
jąć w oparciu o art. 292 w związku z art. 232 OrdPU dopuszczalność zaskarżenia 
poszczególnych czynności kontrolnych oraz całej kontroli w odwołaniu od decyzji 
podatkowej. Patrz szerzej: J. Zdanowicz, dz. cyt., s. 318.  

87 Prawo do skorzystania z tego typu skargi wynika z kolei z art. 307 § 1 pkt 1 
OrdPU w związku z art. 227 i art. 228 KPA. 
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4. Wnioski końcowe 

Instytucja kontroli podatkowej jest wyrazem kompromisu po-
między koniecznością sprawdzenia prawidłowości zastosowania się 
podatnika do norm podatkowych, a nieuchronnym w tej sytuacji 
naruszeniem sfery wolności. Dlatego też kontrola podatkowa 
z jednej strony powinna być skuteczna, ale z drugiej przeprowadza-
na w tak zwanych formach cywilizowanych88. Niestety przepisy 
obowiązującej ustawy, choć regulują kwestię kontroli podatkowej 
w znacznie bardziej wyczerpujący sposób niż miało to miejsce przed 
rokiem 1997, zawierają w kwestii kontroli podatkowej za wiele 
niedomówień i sprzeczności. Stan taki nie wpływa korzystnie na 
sytuację podmiotów kontrolowanych. W literaturze przedmiotu za-
rzuca się ustawodawcy, iż przepisy OrdPU nie zachowują odpo-
wiednich proporcji pomiędzy prawami a obowiązkami podatników 
nie tylko w toku kontroli podatkowej, ale w całym postępowaniu 
podatkowym. W doktrynie finansowej pojawiły się nawet opinie na 
temat niezgodności przepisów OrdPU z Konstytucją89. Pozycja po-
datnika zdaniem przedstawicieli nauki prawa finansowego nie uległa 
wbrew zapowiedziom projektodawców wzmocnieniu, a nawet wręcz 
przeciwnie. W świetle przepisów obecnie obowiązujących kontrolu-
jącemu przysługują następujące uprawnienia nie znane w starym 
stanie prawnym. Po pierwsze, osoba wykonująca czynności kontrol-
ne może zażądać okazania majątku podlegającego kontroli, po wtóre 
ma ona prawo do przeprowadzenia remanentu oraz dokonania prze-
szukania nie tylko rzeczy i pomieszczeń, ale również lokalu miesz-
kalnego90. Szczególnie krytykowane jest to ostatnie uprawnienie 
kontrolujących. Urzędnicy organów podatkowych wyposażeni zo-
stali bowiem w kompetencje przysługujące prokuratorowi. Bardzo 
kontrowersyjny jest brak określonych ram czasowych, w których 
rzetelnie przeprowadzana kontrola podatkowa powinna się zamykać. 
To niedoprecyzowanie czasu trwania czynności kontrolnych skut-
kować może zbytnim jej wydłużaniem, a tym samym nadmiernym 
                                                      

88 R. Kubacki, dz. cyt., s. 31, 33. 
89 R. Mastalski, Ordynacja podatkowa w systemie prawa, “Przegląd Podatko-

wy” 1996, nr 2, s. 4; A. Komar, Ordynacja podatkowa na cenzurowanym, “Prze-
gląd Podatkowy” 1995, nr 11, s. 5. 

90 Ordynacja podatkowa. Uzasadnienie rządowe..., s. 139-140. 
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obciążaniem podatnika, który ponosi koszty przeprowadzanych 
czynności. Wydaje się, iż za początek postępowania kontrolnego 
należy przyjąć pierwszy dzień wykonywania czynności kontrolnych. 
Pozostałe zaś terminy włącznie z zakresem przedmiotowym danej 
kontroli powinny znaleźć się w upoważnieniu, które otrzymuje pra-
cownik. 

 Z treści OrdPU wynika zatem, że podatnik powinien przysposo-
bić się do roli służebnej wobec organu podatkowego, a co za tym 
idzie wykazywać stałą gotowość do uczestniczenia w postępowaniu 
sprawdzającym lub kontrolnym91. Twórcy nowej ustawy bronią się 
przed takimi zarzutami stwierdzeniem, iż te nowe prerogatywy dane 
organom podatkowym miały uczynić kontrolę rzetelną i wyczerpu-
jącą. Zgodnie bowiem z założeniami, rola organów podatkowych 
zwiększyć się miała z jednej strony w zakresie kontroli wpływów 
należności podatkowych, a z drugiej w walce z tak zwaną “szarą 
strefą”92. Być może istniejące błędy i niejasności znajdujące się 
w ustawie stanowią wynik braku konsultacji twórców obowiązującej 
ustawy OrdPU z urzędnikami zajmującymi się na co dzień prak-
tycznymi problemami dotyczącymi między innymi kontroli podat-
kowej93, jak i z przedstawicielami nauki prawa finansowego94.  

 
 

                                                      
91 B. Brzeziński, Ordynacja podatkowa, “Przegląd Podatkowy” 1997, nr 11, 

s. 4. 
92 K. Lipczak, dz. cyt., s. 1; R. Kubacki, dz. cyt., s. 31. 
93 R. Kubacki, dz. cyt., s. 33. 
94 B. Brzeziński, dz. cyt., s. 3; C. Kosikowski, O nie zrealizowanej koncepcji 

polskiego kodeksu podatkowego, w: Podstawowe zagadnienia prawa finansowego 
i polityki finansowej w Polsce w latach 1989-1997. Księga Jubileuszowa prof. dr. 
Leona Kurowskiego, red. E. Chojna-Duch, W. Goronowski, Warszawa 1998, 
s. 102. 


