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WPROWADZENIE

Porozumienie jako sposób regulowania stosunków społecznych wydaje się 
być sprzeczne z naturą prawa podatkowego, a tym samym nieużyteczne w tej 
dziedzinie. Przedmiot prawa podatkowego, a co za tym idzie metoda regulacji, 
sprawiają, że relacje pomiędzy podmiotami stosunków powstających na gruncie 
tej dziedziny prawa mają charakter nadrzędności i podporządkowania, a nie rów-
norzędności stron, co jest cechą charakterystyczną porozumienia. Mimo to, jak się 
okazuje, ustawodawca podatkowy co pewien czas sięga po tę metodę kształtowa-
nia stosunków prawnych. Mało tego, wydaje się, iż w umiarkowanym tempie, ale 
jakby coraz częściej po nią sięgał. 

W doktrynie zagadnienie porozumienia od dawna było zauważane i porusza-
ne1, chociaż nie doczekało się, jak dotychczas, szerszego opracowania. W bada-
niach zajmowano się kwestią  pojęcia porozumienia w prawie podatkowym, ści-
ślej ujmując: na czym ono miałoby polegać, w jakich rolach powinny występować  
strony tego porozumienia, co mogłoby być jego przedmiotem, jakie warunki musi 
spełniać, aby wywierało skutki prawne, jaką rolę pełni na gruncie prawa podatko-
wego i jak je odróżnić od innych rozwiązań zawierających elementy wolicjonal-
ne. Nieco później zaczęto zwracać uwagę na jego obecność i rolę w prawie podat-
kowym niektórych państw europejskich i pozaeuropejskich. 

Można odnieść wrażenie, że ostatnimi czasy zainteresowanie tą instytucją 
wzrosło. Jednak nie jest ono wynikiem bezpośrednich prac dotyczących porozu-

1 Por. R. Mastalski, Ustalenie podstawy wymiaru w polskim postępowaniu podatkowym, Pra-
ce Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 158, Wrocław 1973, s. 128 i n. oraz  
B. Brzeziński, Elementy uznania administracyjnego, wyboru i porozumienia w polskim prawie po-
datkowym, [w:] Studia podatkowe, J. Głuchowski (red.), Toruń 1991, s. 7 i n.
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mienia, a jedynie okazjonalnych konkluzji wynikających z badań odnoszących się 
do szerszych zagadnień, np. stosunku prawnopodatkowego. W zasadzie jest ono 
bardziej sygnalizowane niż badane. Można przypuszczać, że takie traktowanie 
porozumienia w prawie podatkowym ma swoją przyczynę w niedocenianiu jego 
walorów praktycznych.

Wydaje się jednak, iż problem wart jest uwagi i bezpośrednich badań. Są bo-
wiem takie elementy, które  w ogóle nie były podejmowane, na przykład: tryb 
dojścia do porozumienia, czyli analiza tzw. procesu uzgodnieniowego i procedur  
w nim stosowanych, kwestia – czy wynikiem tego procesu może być umowa cy-
wilnoprawna, ewentualnie jaka byłaby relacja takiej umowy do porozumienia,  
o którym tu mowa, jak wygląda kwestia porozumienia w prawie podatkowym na 
tle innych form działania administracji, np. ugody administracyjnej czy umowy 
administracyjnej. Kilka innych spraw wymaga doprecyzowania, m.in. zagadnie-
nie stron porozumienia, jego przedmiotu i skutków oraz roli, jaką ono pełni w tej 
dziedzinie prawa. Także kwestia różnic pomiędzy porozumieniem w prawie po-
datkowym a porozumieniem funkcjonującym w prawie administracyjnym nie jest 
wystarczająco opracowana.2 Warto byłoby także poszerzyć badania nad porozu-
mieniem w prawie podatkowym w relacji do innych rozwiązań zawierających ele-
menty wolicjonalne. 

Celem tych badań jest wszechstronne opisanie instytucji porozumienia w pra-
wie podatkowym, zmierzające w kierunku jej wyodrębnienia i szerszego zasto-
sowania w praktyce. Wszakże polski ustawodawca podatkowy – jak wspomnia-
no – coraz częściej interesuje się i posługuje tym porozumieniem. Można więc są-
dzić, iż metoda władcza regulacji stosunków prawnopodatkowych staje się nie-
wystarczająca przy narastającej różnorodności stosunków gospodarczych i spo-
łecznych. Także praktyka „wysyła” pewne sygnały, ujawniając poważne proble-
my w stosowaniu tego typu rozwiązań.3 W takiej sytuacji dobrze byłoby – jak się 
wydaje – podjąć próbę wypełnienia tej luki w literaturze, stąd jako punkt wyjścia 
przyjęto ustalenie stanu badań w tym zakresie. 

Założeniem wyjściowym jest twierdzenie, iż w prawie podatkowym jest miej-
sce na porozumienie pomiędzy wierzycielem podatkowym a dłużnikiem. Przywi-
lej ustawodawcy kształtowania stosunku prawnopodatkowego, sam w sobie, nie 
ma bowiem wartości absolutnej. Jego zadaniem jest ochrona interesu społecz-
nego.4 Skoro ten interes może być lepiej chroniony dzięki porozumieniu pomię-
dzy stronami stosunku prawnopodatkowego, zawartemu w sytuacji dopuszczonej 

2 J. Orłowski, Uznanie administracyjne w prawie podatkowym, Gdańsk 2005, s. 76.
3 Por. J. Siemieniako, Porozumienie a umorzenie zaległości podatkowych w podatkach samo-

rządowych, [w:] Podatki i opłaty lokalne w praktyce, M. Popławski (red.), Warszawa 2008, s. 155 
i n., a także M. Szustek-Janowska, Kilka uwag na tle stosowania art. 66 Ordynacji podatkowej,  
„Doradca Podatkowy” 2010, nr 1, s. 42–43.

4 Zob. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2004, s. 19–21.
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przez tegoż ustawodawcę i w granicach przez niego ustalonych, to nie można od-
mawiać mu racji bytu.5 

POJęCIE POROZUMIENIA W PRAWIE PODATKOWYM

Z uwagi na brak normatywnej definicji porozumienia w prawie podatkowym, 
a także ogólnoprawnej definicji porozumienia, nauka prawa podatkowego sta-
nęła przed zadaniem zbudowania takiej definicji. Funkcjonujące w innych dzie-
dzinach prawa porozumienia, np. w prawie administracyjnym6, w prawie pracy7, 
w prawie karnym8, w pewnym okresie także w prawie obrotu gospodarczego9, 
nie przypominały tej konstrukcji, którą posłużył się ustawodawca podatkowy.10 
Stąd należało budować tę definicję niejako od podstaw, poszukując najpierw po-
jęcia samego porozumienia, a następnie rekonstruując z regulacji prawnopodat-
kowych jej specyficzne cechy na gruncie prawa podatkowego. Jedną z możliwo-
ści było przyjęcie za punkt wyjścia definicji porozumienia, według słownika ję-
zyka polskiego, w świetle której jest to zgodne stanowisko w jakiejś sprawie osią-
gnięte przez ścieranie się poglądów i wzajemne ustępstwa, a nie przez głosowa-
nie i przyjmowanie stanowiska większości albo przez arbitralne rozstrzygnięcia 
jednej ze stron. Patrząc – jak się wydaje – z nieco innej strony, przyjęto jednak 
socjologiczno-psychologiczne jego rozumienie, w świetle którego porozumienie 
oznacza rodzaj interakcji pomiędzy podmiotami, której treścią jest wzajemna ak-
ceptacja określonego stanu rzeczy, kierunku działania itp.11 Przechodząc na płasz-
czyznę prawa, zaznaczono12, iż aby akty woli będące treścią porozumienia miały 
znaczenie prawne, muszą być przewidziane w treści hipotez norm prawnych. Da-
lej idąc, zwrócono uwagę na dodatkowe warunki stosowania porozumienia jako 
sposobu regulacji stosunków prawnopodatkowych. W szczególności chodzi tutaj 
o dopuszczenie przez ustawodawcę tzw. wariantowego przebiegu regulowanych 
zjawisk, przy czym jeden z wariantów uznaje się za podstawowy, a na porozumie-
niu opiera się wariant alternatywny. Wskazany powinien być podmiot, który może 

5 Por. pogląd odmienny: A. Nita, Stosunek prawnopodatkowy. Obowiązek i zobowiązanie po-
datkowe, Kraków 1999, s. 110–111.

6 J. Starościak, Prawne formy i metody działania administracji, [w:] System prawa administra-
cyjnego, t. 3, T. Rabska, J. Jendrośka i J. Łętowski (red.), Wrocław 1978, s. 47, 89–97; Z. Cieślak, 
Porozumienie administracyjne, Warszawa 1985, a także: P. Brzezicka, Porozumienie administracyj-
ne – problemy węzłowe, „Państwo i Prawo” 2000, nr 6, s. 43, 46, 48–50.

7 Por. Encyklopedia prawa, U. Kalina-Prasznic (red.), Warszawa 1999, s. 519.
8 Ibidem, s. 518.
9 Por. A. Stelmachowski, Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984, s. 355–358. 
10Por. art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, 

poz. 60 z późn. zm., nazywana dalej w skrócie Ordynacją podatkową.
11 Por. B. Brzeziński, op. cit., s. 31.
12 Por. ibidem, s. 31.
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wystąpić z inicjatywą zawarcia porozumienia, czyli uruchomienia wariantu alter-
natywnego. Do jego realizacji, oczywiście, konieczna jest zgoda drugiego uczest-
nika stosunku prawnego, czyli tego, wobec którego pierwszy wystąpił z inicjaty-
wą zawarcia porozumienia.

Powyższa koncepcja, autorstwa profesora B. Brzezińskiego, została opraco-
wana w dwóch wersjach: wąskiego zakresu porozumienia, gdzie jego inicjatorem 
mógłby być wyłącznie organ podatkowy, oraz szerokiego, w którym także podat-
nik mógłby zainicjować zawarcie porozumienia13. Ostatecznie względy pragma-
tyczne przesądziły o przyjęciu szerszej wersji14, co – jak się wydaje – było zbież-
ne ze stanowiskiem wcześniej prezentowanym w doktrynie.15

Z tego wynika, iż porozumienie z założenia jest drugorzędnym sposobem re-
gulacji stosunków prawnopodatkowych, jakby awaryjnym, uruchamianym wów-
czas, gdy wariant podstawowy z różnych powodów nie jest lub nie może być zre-
alizowany. Otwiera to pewne pole badawcze. Mianowicie, należałoby zbadać, czy 
jest to naturą porozumienia w tej dziedzinie prawa, czy tylko specyfiką polskiej 
wersji tego porozumienia. 

STRONY I PRZEDMIOT POROZUMIENIA

Podstawowymi elementami porozumienia są podmioty, czyli strony porozu-
mienia, oraz przedmiot porozumienia. Gdy chodzi o podmioty, dotychczas mówi-
ło się o uczestnikach stosunku prawnopodatkowego lub  o organie podatkowym  
i podatniku.16 Kwestie te wymagają jednak uszczegółowienia, i to zarówno po 
stronie organu podatkowego, jak i po drugiej stronie tego stosunku. Wydawać by 
się mogło, że jeśli chodzi o reprezentanta interesów wierzyciela podatkowego, 
to nie ma większych problemów. Jednak nie do końca, chociażby z tego powo-
du, iż są rozwiązania prawne oparte na porozumieniu, w których występują dwa 
organy administracji publicznej i może powstać wątpliwość, który z nich jest  
stroną porozumienia.17 Podobnie bywa, gdy chodzi o podmioty mogące być dru-
gą stroną porozumienia. Nie jest tak, że może nią być wyłącznie podatnik.18 To 
ustawodawca, kształtując rozwiązanie prawne oparte na porozumieniu, decydu-
je, do jakiego podmiotu je adresuje: czy tylko do podatnika, czy także np. do płat-
nika i  inkasenta, ewentualnie osób trzecich i następców prawnych. Warto przy 
tym przyjrzeć się motywom, jakimi kieruje się ustawodawca, podejmując decyzje  
w tych sprawach. 

13 Por. ibidem, s. 32.
14 Por. ibidem, s. 41.
15 Por. R. Mastalski, Ustalenie podstawy ..., s. 128–130, 136–137, 140–146.
16 Tak np. B. Brzeziński, op. cit., s. 32.
17 Por. art. 66 Ordynacji podatkowej.
18 Por. np. art. 66 Ordynacji podatkowej w związku z art. 109 § 1 tej samej ustawy.
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Nie bez znaczenia są techniki legislacyjne w tym zakresie stosowane, tzn. czy 
podmiot mogący być stroną porozumienia jest wprost określony, czy pozostawia 
się to zabiegom interpretacyjnym podmiotów stosujących prawo. Ustawodawca 
podatkowy każdorazowo wprowadzając porozumienie do rozwiązań prawnych, 
także o tym decyduje. Może to uczynić np. w ramach regulacji prawnej opartej 
na porozumieniu, wyłączając pewne podmioty spod działania tego rozwiązania,  
a inne włączając w nie.  Może też to wynikać z przepisów ogólnych dla danej 
dziedziny, w której ma funkcjonować porozumienie, np. wyłączenie możliwo-
ści zastosowania przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych jako spo-
sobu wygaśnięcia zobowiązania płatnika i inkasenta.19 Mogą być stosowane inne 
jeszcze rozwiązania. Ważne jest, aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych.  

Naturalną koleją rzeczy nasuwa się pytanie o relacje pomiędzy stronami poro-
zumienia. Skoro mowa jest o porozumieniu, to z założenia strony powinny być – 
w zakresie przedmiotu porozumienia – równorzędne. Natomiast analiza poszcze-
gólnych rozwiązań opartych na porozumieniu winna dostarczyć bardziej szczegó-
łowych wniosków.  

Problematyka przedmiotu porozumienia w literaturze była podejmowana na 
zasadzie przytoczenia pewnych przykładów z regulacji prawnych i krótkiego ko-
mentarza.20 W praktyce porozumienie spotykane jest na różnych etapach rozwo-
ju stosunku prawnopodatkowego i dotyczy różnych jego elementów.21 Dość czę-
sto wykorzystywane jest w celu modyfikacji ogólnych zasad ustalania podstawy 
opodatkowania i podstawowego sposobu spełnienia świadczenia podatkowego.  

Ważne byłoby w takiej sytuacji przeprowadzenie szczegółowych badań nad 
przedmiotem porozumienia, i to w kilku płaszczyznach. Z jednej strony koniecz-
na jest analiza rozwiązań prawnych pod tym kątem i to zarówno krajowych, jak 
i zagranicznych – pochodzących z krajów o systemach prawnych podobnych do 
polskiego. Z drugiej natomiast, i jakby na bazie wyników pierwszej części ba-
dań, należałoby dokonać analizy potencjalnych przedmiotów porozumienia, tak 
aby dać ustawodawcy pewną perspektywę widzenia tej instytucji. Chodziłoby  
w rzeczywistości o ustalenie zakresu przedmiotowego  porozumienia – i to zarów-
no realnego, jak i potencjalnego. Przy tej okazji można byłoby uzyskać dodatko-
we wnioski co do roli porozumienia w prawie podatkowym.22

19 Por. art. 59 § 2 Ordynacji podatkowej w związku z art. 66 tejże ustawy.
20 Por. R. Mastalski, Ustalenie podstawy..., s. 128–130, 139–146, oraz B. Brzeziński, op. cit., 

s. 32–34.
21 Por. J. Orłowski, op. cit., s. 76–78, także dział IIa Ordynacji podatkowej oraz art. 66 tej sa-

mej ustawy. 
22 Na zasadniczą rolę, jaką pełni porozumienie w prawie podatkowym, zwracano już uwagę, 

por. np. B. Brzeziński, op. cit., s. 40–41; idem, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń  2008, 
s. 241; R. Mastalski, Ustalenie podstawy..., s. 147; także M. Kalinowski, Podmiotowość prawna po-
datnika, Toruń 1999, s. 81; J. Orłowski, op. cit., s. 78.
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KWESTIE PROCEDURALNE

W literaturze, zwłaszcza starszej23, nie akcentowano kwestii proceduralnych. 
Zwracano uwagę na inicjatywę zawarcia porozumienia, ale w kategoriach pod-
miotowych, jak wcześniej była mowa. Raczej nie poruszano problemu formy 
prawnej wszczęcia postępowania zmierzającego do zawarcia porozumienia. Po-
dobnie gdy chodzi o zgodę drugiej strony – nie analizowano, w jakiej formie 
prawnej była ona wyrażana. Z tego okresu brakuje także rozważań na temat sa-
mego dochodzenia do porozumienia. 

Wydaje się, iż pole do badań w tym zakresie jest dość duże, zważywszy na 
okoliczność wprowadzania do prawa podatkowego nowych rozwiązań opartych 
na porozumieniu i to z rozbudowaną procedurą ich zawierania.24 Należy przy tym 
zwrócić uwagę, że nie ma jednolitego standardu proceduralnego zawierania poro-
zumienia na gruncie prawa podatkowego. Bywa tak, że postępowanie jest uprosz-
czone, np. w przypadku podatku od spadków i darowizn25 oraz w podatku od 
czynności cywilnoprawnych.26 W innych sytuacjach z kolei procedura jest dość 
rozbudowana – przykładowo w odniesieniu do porozumienia w sprawie zmiany 
sposobu spełnienia świadczenia27 czy w sprawie ustalania cen transakcyjnych.28 
Trudno we wstępnej fazie badań wyrokować co do przyczyny takiego stanu rze-
czy. Wydaje się, iż jest to zależne od tego, kto jest inicjatorem porozumienia i od 
tego, co jest jego przedmiotem. Tam, gdzie inicjatorem jest organ podatkowy, pro-
cedura wydaje się być prostsza niż w pozostałych przypadkach, z tym że sprawy 
w tym trybie załatwiane czynią wrażenie mniej skomplikowanych w stosunku do 
pozostałych. 

Wszczęcie procedury zmierzającej do zawarcia porozumienia, jak w każdym 
innym przypadku, musi mieć odpowiednią formę prawną. Gdy inicjatorem poro-
zumienia jest podatnik, powinien to być odpowiedni wniosek.29 Natomiast nale-
ży sądzić, iż w przypadku organu podatkowego – jako inicjatora – może to być 
np. wezwanie, ale przepisy tego nie precyzują. Należałoby tę kwestię gruntownie 
zbadać. Podobnie jest, gdy chodzi o formę prawną wyrażenia zgody drugiej stro-
ny porozumienia. Jeżeli jest nią organ podatkowy, to przybiera postać decyzji lub 
postanowienia. A gdy jest nią np. podatnik, przepisy tego nie precyzują. Należało-

23 R. Mastalski, Ustalenie podstawy..., s. 128 i n. 
24 Por. np. dział II Ordynacji podatkowej oraz art. 66 Ordynacji podatkowej. 
25 Zob. art. 12 ustawy z dnia 28.07.1983 r. – O podatku od spadków i darowizn, t.j. Dz. U. 

z 2004 nr 142, poz. 1514 z późn. zm.
26 Por. art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 9.09.2000 r. – O podatku od czynności cywilnoprawnych, 

Dz. U. nr 86, poz. 959, z późn. zm.
27 Art. 66 Ordynacji podatkowej.
28 Dział IIa Ordynacji podatkowej.
29 Por. art. 20a i n. Ordynacji podatkowej oraz art. 66 § 2 tej samej ustawy.
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by raczej stosować przepisy kodeksu cywilnego dotyczące składania oświadczeń 
woli. Ten wątek także powinien być dokładnie przeanalizowany.

Gdy natomiast chodzi o proces dochodzenia do porozumienia, nie był on – jak 
zaznaczono – przedmiotem głębszych analiz.  W nowszej literaturze wspomina się 
np. o elementach negocjacyjnych30, a w ustawodawstwie o spotkaniach uzgodnie-
niowych31. Przewija się także wątek oferty i zaproszenia do rokowań.32 Wszystko 
to wymaga jednak dokładnych analiz i przemyśleń, zwłaszcza w kontekście rela-
cji pomiędzy tym porozumieniem a umową cywilnoprawną oraz ewentualną moż-
liwością stosowania w tych sprawach rozwiązań cywilnoprawnych dotyczących 
trybu zawierania umów.33 

POROZUMIENIE W PRAWIE PODATKOWYM A INNE ROZWIąZANIA 
PRAWNOPODATKOWE ZAWIERAJąCE ELEMENT AUTONOMII WOLI

Szczegółowo opisane porozumienie powinno mieć ustalone granice we-
wnątrzsystemowe. Oznacza to, iż należy je skonfrontować z innymi rozwiązania-
mi opartymi na elementach autonomii woli stron tego stosunku, np. z uznaniem 
administracyjnym stosowanym na gruncie prawa podatkowego, wyborem, nazy-
wanym też opcją podatkową, a także z opcją poddaną autoryzacji.34 Pewne kwe-
stie były w literaturze przedmiotu sygnalizowane35, natomiast nie były przedmio-
tem głębszych analiz. W ostatnich latach niektóre z tych zagadnień doczekały się 
studiów monograficznych36, a inne w dalszym ciągu oczekują opracowań. Braku-
jącym elementem w tym układzie jest także porozumienie. 

Jeśli chodzi o relacje pomiędzy porozumieniem w prawie podatkowym  
a uznaniem administracyjnym stosowanym na gruncie prawa podatkowego, za-
uważono, iż w przypadku porozumienia organ podatkowy związany jest propo-
zycją drugiej strony tego stosunku.37 W granicach tej propozycji, wniosku, opinii 
czy zgody może być porozumienie negocjowane i zawierane, natomiast w przy-
padku uznania, ograniczenie to nie występuje. Organ podatkowy dokonuje wy-

30 H. Dzwonkowski, Z. Zgierski, Procedury podatkowe, Warszawa 2006, s. 160.
31 Por. art. 20g § 2 Ordynacji podatkowej.
32 W. Morawski, Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek umownego przeniesienia 

własności rzeczy lub praw majątkowych, [w:] Księga pamiątkowa ku czci docenta Eligiusza Drga-
sa. Studia z zakresu ordynacji podatkowej, Toruń 1998, s.140–141, a także P. Borszowski, Elementy 
stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, Kraków 2004, s. 261, 265.

33 Por. art. 72 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm., 
oraz komentarz do tego artykułu [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część ogól-
na, LEX 2009. 

34 B. Brzeziński, op. cit., s. 26 i n., a także M. Kalinowski, op. cit., s. 81.
35 B. Brzeziński, op. cit., s. 32 i n. oraz J. Orłowski, op. cit., s. 76.
36 J. Orłowski, op. cit.
37 Ibidem, s. 76.
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boru konsekwencji prawnych zaistniałego stanu faktycznego w granicach ustalo-
nych przez normę prawną. 

W tym kierunku – jak się wydaje – powinny zmierzać dalsze badania nad tym 
zagadnieniem. Po ewentualnym opracowaniu monograficznym porozumienia po-
zostanie jedynie zadanie zestawienia tych instytucji ze sobą i wyciągnięcia bar-
dziej szczegółowych wniosków. Niezwykle pomocne w tej kwestii będzie aktual-
ne opracowanie uznania administracyjnego w prawie podatkowym.38 

W odniesieniu do wyboru, nazywanego także opcją podatkową, należy zwró-
cić uwagę, iż podobnie jak porozumienie opiera się na alternatywnym przebiegu 
regulowanych zjawisk.39 Tyle że w tym przypadku dla wywołania skutków praw-
nopodatkowych wystarczające jest dokonanie wyboru przez stronę tego stosun-
ku. Nie jest tu wymagana zgoda drugiej strony. Nie ma też w tym przypadku miej-
sca na wnioski i propozycje strony, a co za tym idzie – na negocjacje, uzgodnie-
nia itp., jak ma to miejsce w przypadku porozumienia. Jest to konstrukcja prawna 
mniej skomplikowana i mniej rozbudowana niż porozumienie.

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż wybór jako instytucja jest wyłącznie 
uprawnieniem strony zobowiązanej. Gdyby natomiast był uprawnieniem orga-
nu podatkowego, mielibyśmy do czynienia z uznaniem administracyjnym, a nie  
z wyborem.40 Z kolei, gdyby dla skuteczności wyboru wymagana była akceptacja 
drugiej strony tego stosunku, tj. organu podatkowego, nie wpłynęłoby to na kwa-
lifikację tej czynności. W dalszym ciągu mielibyśmy do czynienia z wyborem, 
tyle że poddanym akceptacji organu podatkowego, nazywanym także opcją po-
datkową poddaną autoryzacji.  

Jak z powyższego wynika, ustalenie granic porozumienia w prawie podatko-
wym wymaga szczegółowych badań także w kontekście relacji do wyboru sto-
sowanego w tej dziedzinie, zwłaszcza że jest on tutaj dość często stosowany41, 
a w przypadku opcji poddanej autoryzacji także nieraz mylony z porozumieniem. 

POROZUMIENIE W PRAWIE PODATKOWYM A INNE FORMY 
DZIAŁANIA ADMINISTRACJI

Ustalenie granic wewnątrzsystemowych zakończyć powinno proces wyod-
rębniania  tej instytucji na gruncie prawa podatkowego. Pozostaje wówczas kwe-
stia ustalenia granic na zewnątrz systemu prawa podatkowego. W tym celu nale-
żałoby je skonfrontować z porozumieniem administracyjnym,  umową admini-
stracyjną i ugodą administracyjną, a także z umową cywilnoprawną. 

38 Ibidem.
39 B. Brzeziński, op. cit., s. 26 i n.
40 Ibidem, s. 27.
41 Por. przykładowo J. Orłowski, op. cit., s. 74–75.
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Gdy chodzi o kwestię różnic pomiędzy porozumieniem administracyjnym  
a funkcjonującym w prawie podatkowym, należy zwrócić uwagę, iż w literaturze 
prawnopodatkowej zagadnienie zostało zauważone, ale nie jest zbadane.42 Pro-
blem jednak wydaje się być dość złożony, chociażby z uwagi na różnice poglą-
dów w obrębie nauki prawa administracyjnego co do kształtu elementów istot-
nych porozumienia administracyjnego. Jedni, na tle ewolucji systemu admini-
stracji publicznej w Polsce, pokazują podążającą za nim ewolucję porozumie-
nia administracyjnego.43 W tej koncepcji stronami takiego porozumienia mogą 
być organy administracji państwowej, samorządowej, zakłady administracyjne,  
a także podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne. Wystarczy, aby jednym z pod-
miotów tego porozumienia był organ administracji publicznej, czyli podmiot dys-
ponujący władztwem publicznym.44 Drudzy jednoznacznie twierdzą, że porozu-
mienie administracyjne może być zawarte wyłącznie przez podmioty wykonujące 
administrację publiczną.45 Natomiast ewentualne porozumienia zawierane pomię-
dzy organem administracji jako nosicielem władztwa publicznego a stroną, czyli 
podmiotem administrowanym, są umowami administracyjnymi, a nie porozumie-
niami administracyjnymi.46 

Porozumienie, o jakim mówi się w prawie podatkowym, posiada pewne cechy 
każdej z wyżej wymienionych form działania administracji. Chociaż wydaje się, 
iż najbliższe jest umowie administracyjnej, to jednak wyodrębniając tę instytucję, 
należy poddać szczegółowej analizie wszystkie te zagadnienia. 

Jeśli z kolei mówimy o ugodzie administracyjnej i umowie cywilnoprawnej, 
z jednej strony problem tkwi w warstwie językowej, ponieważ pojęcia te bywają 
zamiennie używane na określenie porozumienia z organem administracji publicz-
nej. Z drugiej strony natomiast bywają konstrukcje prawne porozumienia w pra-
wie podatkowym, którego elementem jest umowa cywilnoprawna i wówczas po-
jawiają się problemy interpretacyjne: czy jest ona tym porozumieniem, czy jego 

42 J. Orłowski, op. cit., s. 76.
43 Por. P. Brzezicka, Porozumienie administracyjne – problemy węzłowe, „Państwo i Prawo” 

2000, nr 6, s. 43, 46, 48–50.
44 Ibidem, s. 49.
45 Por. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska [w:] Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), 

Warszawa 2006, s. 286.
46 Tak np. J. Starościak, Prawne formy i metody działania administracji, [w:] System prawa ad-

ministracyjnego, t. 3, T. Rabska, J. Jendrośka i J. Łętowska (red.), Wrocław 1978, s. 93, a także: 
Z. Cieślak, Porozumienie administracyjne, Warszawa 1985 oraz M. Stahl, Ugody, porozumienia 
administracyjne, umowy publiczne, administracyjne, umowy cywilne, [w:] Z. Duniewska, B. Jawor-
ska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. 
Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004, s. 394–401, a także M. Rypina, 
M. Wierzbowski, Umowa z organem w postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Prawo” 2010, 
nr 4, s. 15–19. Podobnie E. Ochendowski, Prawo administracyjne – część ogólna, Toruń 1998, 
s. 185.
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częścią, czy ewentualnie ma samodzielny i niezależny od porozumienia byt praw-
ny. Szczegółowe badania w tym zakresie powinny przynieść jednoznaczne odpo-
wiedzi na te pytania.   

PODSUMOWANIE

Jak z powyższego wynika, stan badań w zakresie porozumienia w prawie po-
datkowym w poszczególnych elementach jest w różny sposób zaawansowany. 
Wiele aspektów tego zagadnienia wymaga jeszcze dużego nakładu prac badaw-
czych i edytorskich. Perspektywy badawcze w tym zakresie mają szeroki hory-
zont. Jeżeli ten proces szczegółowego opisania i wyodrębniania porozumienia  
w prawie podatkowym powiedzie się, to będzie można mówić o porozumieniu 
jako instytucji prawa podatkowego, a co za tym idzie – będą stworzone warun-
ki do realizacji postulatów doktryny, dotyczących szerszego jej wykorzystania 
w tej dziedzinie prawa. Pozostanie wówczas tylko kwestia woli ustawodawcy  
podatkowego.

Współcześnie jest wiele przesłanek o charakterze społecznym do stosowania 
takich instytucji jak porozumienie (koncyliacyjnych). Wprowadzenie w szerszym 
zakresie porozumienia pozwoliłoby w praktyce prawa podatkowego wzmocnić 
podmiotowość podatnika jako słabszego elementu stosunku prawnopodatkowe-
go. Współgrałoby to z ideą społeczeństwa obywatelskiego we współczesnym 
państwie. 

SUMMARY

The article presents the current state of research with regard to the issue of agreement in tax law. 
It discusses it against the specific characteristics of tax law. Its purpose is to determine the planes 
and problems of the research in this respect, as what is expected is a comprehensive discussion of 
the institution of agreement in tax law that would aim at its isolation and broader practical use. It 
respectively discusses: the concept of agreement in tax law, parties and subject of the agreement, 
procedural issues, agreement in tax law and other solutions containing the element of autonomy of 
the will of the parties, agreement in tax law and other forms of activity of administration.
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