
Postępowanie podatkowe a postępowanie administracyjne  
- zestawienie zasadniczych różnic 

 
1. Zasady ogólne - brak niektórych zasad (zasada uwzględnienia słusznego 

interesu stron i interesu społecznego; zasada czuwania nad postępowaniem, 

zasada kontroli sądowej), ograniczona zasada informowania (tylko do przepisów 

prawnych), zasada jawności; 

2. Strona postępowania - podatnik, płatnik, inkasent, spadkobierca, osoba trzecia 

(art. 133 w zw. z art. 7-9 O.p. oraz art. 110-117 O.p.); spółka cywilna jako strona; 

małżonkowie jako jedna strona postępowania; 

3. Podmioty na prawach strony - organizacja społeczna tylko za zgodą (art. 133a 

O.p.); udział prokuratura zgodnie z k.p.a.; 

4. Pełnomocnictwo - zmiany od 1 lipca 2016 r. (pełnomocnictwo ogólne); 

pełnomocnik do doręczeń; 

5. Terminy załatwienia sprawy - rozprawa (3 miesiące); ponaglenie na 

niezałatwienie sprawy w terminie; 

6. Doręczenia - doręczenie na adres skrytki pocztowej; doręczenie przez obcą 

władzę; doręczenie pism od obcej władzy; 

7. Wezwania - obowiązek osobistego stawiennictwa (województwo - art. 156 O.p.); 

8. Wszczęcie postępowania - forma wszczęcia postępowania z urzędu; 

wydawanie decyzji (postanowień) bez wszczęcia postępowania (art. 165 § 5 

O.p.); brak obowiązku wydawania postanowienia o wszczęciu (art. 165 §§ 6 i 7 

O.p.); wszczęcie postępowania po kontroli podatkowej (art. 165b - 6 miesięcy); 

9. Podanie - forma pozostawienia podania bez rozpatrzenia;  

10. Dowody - złożenie oświadczenia o stanie majątkowym na określony dzień; 

dodatkowe rodzaje dowodów (informacje podatkowe oraz inne dokumenty 

zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, z 

zastrzeżeniem art. 284a § 3, art. 284b § 3 i art. 288 § 2, oraz materiały 

zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o 

przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe); podanie i deklaracje 

odwzorowane cyfrowo; informacje z banków; dowody z ksiąg podatkowych; 

termin do wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego (art. 200 

O.p.); 

11. Rozprawa - ograniczenie do postępowania odwoławczego, udział 

przedstawiciela organu I instancji (art. 200a O.p.); 
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12. Zawieszenie postępowania - dodatkowe przesłanki zawieszenia 

obligatoryjnego (od 1 stycznia 2016 r. - w razie wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego na decyzję uchylającą w całości decyzję organu pierwszej 

instancji i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ lub 

stwierdzającą nieważność decyzji); brak możliwości rozstrzygnięcia zagadnienia 

wstępnego we własnym zakresie; zawieszenie fakultatywne (art. 201 § 1b O.p.). 

13. Odwołanie - wymogi i elementy odwołania; odwołanie niedewolutywne (art. 221 

O.p.); pozostawienie odwołania bez rozpoznania z powodu braku elementów 

określonych w art. 222 O.p.; cofnięcie odwołania; 

14. Decyzje organu odwoławczego - decyzja uchylająca i przekazująca sprawę 

organowi właściwemu; inne podstawy do przekazania sprawy organowi I instancji 

(art. 233 § 2 O.p.); zakaz decyzji reformatoryjnych w przypadku uznania adm.; 

15. Wykonanie decyzji - w k.p.a. uregulowana jest moc odwołania, w O.p. 

uregulowana jest wykonalność decyzji (art. 239a i n. O.p.); brak możliwości 

nadania rygoru natychmiastowej wykonalności w decyzji; 

16. Wznowienie postępowania - nowe przesłanki wznowienia postępowania (np. 

art. 240 pkt 11 O.p. - orzeczenie TSUE); forma odmowy wznowienia (decyzja); 

inne przesłanki negatywne uchylenia decyzji dotychczasowej; inne rodzaje 

decyzji kończące postępowanie w sprawie wznowienia (art. 245 O.p.); 

17. Uchylenie lub zmiana decyzji - wyłączenia możliwości zmiany i uchylenia 

decyzji (art. 253b O.p.); zmiana decyzji ustalającej lub określającej wysokość 

zobowiązania podatkowego (art. 254 O.p. - np. w podatku od nieruchomości); 

przedawnienie prawa do żądania zmiany decyzji (art. 256 O.p. - 5 lat); 

18. Wygaśnięcie decyzji - stwierdzenie wygaśnięcia z urzędu w przypadku 

bezprzedmiotowości decyzji; wygaśnięcie z mocy prawy; 

19. Kary porządkowe - brak grzywny w postępowaniu podatkowym; kwota 2.800 zł; 

art. 262-263 O.p.; 

20. Koszty postępowania - wprost wskazanie, że koszty ponosi Skarb Państwa, 

czy j.s.t.; określenie rodzajów kosztów postępowania (art. 265 O.p.); szerszy 

katalog przypadków, w których koszty obciążają stronę (art. 267 O.p.); określenie 

kosztów; umorzenie kosztów (odpowiednio przepisy o uldze w spłacie); 

 

 


