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Wielce Szanowny Panie Premierze,
z ostatnich doniesień medialnych wynika, że sukcesywnie realizowany jest plan
odchodzenia od restrykcji, związanych z pandemią COVID-191. Zgodnie z zapowiedziami
Ministra Zdrowia, od dnia 28 marca 2022 r. zasadniczo ma zostać zniesiony obowiązek
noszenia maseczek, a także ma zostać zlikwidowana izolacja domowa, kwarantanna domowa
dla współdomowników oraz wszystkie kwarantanny związane z wjazdem do Polski.
W tym kontekście pragnę uprzejmie zwrócić uwagę na nadal obowiązującą regulację,
zawartą w art. 31g ustawy covidowej2. Przepis ten zawiera bardzo korzystne rozwiązanie
dla administracji skarbowej, pozwalając na wydłużenie terminu rozpoznania wniosku
podatnika o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
Zgodnie z art. 31g ust. 1 ustawy covidowej, w przypadku wniosków o wydanie
interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz złożonych
od dnia wejścia w życie tej ustawy, do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego
i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, 3 miesięczny termin, o którym mowa
w art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej3, przedłuża się o 3 miesiące. Ponadto, minister właściwy
do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać w przypadku,
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Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz.
2095, z późn. zm. – dalej: „ustawa covidowa”).
3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (aktualny Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm. – dalej:
„Ordynacja podatkowa”).
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o którym mowa w ust. 1, termin do wydania interpretacji indywidualnej, o którym mowa
w art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej, o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące,
uwzględniając skutki wywołane COVID-19 (art. 31g ust. 3 ustawy covidowej).
Od początku ww. regulacja budziła szereg wątpliwości. Na tę kwestię zwracał uwagę
także Rzecznik Praw Obywatelskich poprzedniej kadencji, wskazując jeszcze w toku prac
legislacyjnych nad ustawą covidową, że projektowany art. 31g stanowi niekorzystne
rozwiązanie dla obywateli i powinien zostać całkowicie wyeliminowany z obrotu prawnego4.
Podatnicy nie powinni pozostawać w przedłużonym stanie niepewności, w sytuacji gdy
administracja skarbowa mogła pracować zdalnie w czasie pandemii COVID-19, tak jak
to miało miejsce w innych sektorach administracji publicznej.
Uwagi te pozostają nadal aktualne, zwłaszcza w kontekście prowadzonej polityki
łagodzenia restrykcji związanych z pandemią COVID-19. Niezwłoczny powrót
do podstawowego 3-miesięcznego terminu na wydanie interpretacji indywidualnej jest także
potrzebny wobec konieczności sprawnej wykładni przepisów tzw. „Polskiego Ładu”5, które
od początku roku budzą wiele wątpliwości wśród podatników. Ponadto, jest to uzasadnione
w związku z planowanymi zmianami „Polskiego Ładu”, które zakładają uchylenie ulgi
dla klasy średniej, obniżenie z 17% do 12% stawki podatku obowiązującej w pierwszym
przedziale skali podatkowej, a także wprowadzenie regulacji odnoszących się
do hipotetycznego podatku należnego za 2022 r6. Wprowadzanie zmian w trakcie trwania
roku podatkowego, może wpłynąć na zwiększoną liczbę wniosków obywateli
o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
Reasumując, brak działań dotyczących aktualizacji przepisów ustawy covidowej
prowadzi do wniosku, że ustawodawca akceptuje stan, w którym w obrocie prawnym
pozostają regulacje mające służyć ułatwieniu realizacji zadań administracji skarbowej,
a nie ochronie praw podatników.
Z tego też względu, na podstawie art. 16 ust. 1 oraz art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 poz. 627, z późn.
zm.), zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o rozważenie zainicjowania zmian
legislacyjnych, mających na celu usunięcie z obrotu prawnego regulacji pozwalającej

na wydawanie podatnikom interpretacji indywidulanych w przedłużonym terminie.
Por. wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Marszałka Senatu z dnia 30 marca 2020 r. (V.7100.5.2020).
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2105, z późn. zm.
– dalej: „Polski Ład”).
6 Projekt z dnia 24 marca 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych
innych ustaw (UD347).
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Łączę wyrazy szacunku,
Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich
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