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Wstęp

5. Kart czystopisu i brudnopisu nie wolno podpisywać, ani umieszczać na nich jakichkolwiek znaków lub napisów niezwiązanych z treścią zadania;
6. Odpowiedzi nie wolno podpisywać własnym nazwiskiem. Jeżeli rozwiązanie zadania wymaga podpisu – zdający podaje imię i nazwisko „Jan Kowalski”;
7. Zdający może opuścić salę egzaminacyjną tylko w towarzystwie osoby sprawującej nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu. Przed opuszczeniem sali
zdający przekazuje pracę Sekretarzowi Składu Egzaminacyjnego.
Autorzy niniejszego opracowania prócz przywiązania dużej wagi do prawidłowego
pod względem merytorycznym rozwiązania poszczególnych kazusów, nie pominęli
również – jakże istotnej z prawnego punktu widzenia – kwestii formy wystąpień
w imieniu klienta.
Jeśli chodzi o stronę merytoryczną to autorzy oparli większość rozwiązań na orzeczeniach sądów administracyjnych, wskazując w swojej pracy jedną z możliwych
dróg rozwiązania poszczególnych kazusów, lecz nie uzurpując sobie w żaden sposób
prawa do twierdzenia, iż jest to droga jedyna. Z uwagi na sam charakter pracy, polegającej na poszukiwaniu możliwie najlepszych rozwiązań prawnych wobec przedstawionych przez Komisję Egzaminacyjną poleceń, jak również bogactwo stanów
faktycznych – możliwe są naturalnie odmienne konkluzje niż zaproponowane przez
autorów. Zatem, w celu umożliwienia Czytelnikom zapoznania się z uzasadnieniami powołanych w rozwiązaniach kazusów orzeczeń sądów w dalszej części książki
zacytowano pełną ich treść.
Ponadto, pomimo tego, iż procedura administracyjna, w tym podatkowa, w wielu
rozwiązaniach przyjmuje zasadę ograniczonego formalizmu, autorzy rozwiązując
poszczególne rodzaje wystąpień w imieniu klienta (zażalenia, odwołania, skargi oraz
skargi kasacyjne), uwzględnili ich prawidłową, przewidzianą prawem formę. Należy
bowiem mieć na uwadze fakt, iż w niektórych przypadkach uchybienia w zakresie
formy pisma procesowego mogą powodować daleko idące, negatywne skutki procesowe dla strony. Poza tym, to w interesie strony leży, aby stosunkowo wcześnie, możliwie na etapie wszczęcia postępowania, prawidłowo sprecyzować swoje żądania.
Przy rozwiązywaniu kazusów należy też zwrócić szczególną uwagę na zasady wnoszenia podań i skarg oraz zasady liczenia terminów procesowych.
Dlatego też dla ułatwienia i zwrócenia uwagi na istotne elementy podań, skarg,
itp. w dalszej części książki zamieszczone zostały tabele dotyczące postępowania
przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Ufamy, iż
będą one stanowiły dogodne narzędzie pracy podczas przygotowań do egzaminu
pisemnego na doradcę podatkowego, jak również w codziennej praktyce doradX

Wstęp

ców podatkowych. Ponadto, reprezentatywne dla poszczególnych rodzajów pism
procesowych kazusy zostały opatrzone uwagami w przyjaznej dla Czytelnika formie przypisów.
Odnosząc się do formy poszczególnych rodzajów pism procesowych, w niniejszym
opracowaniu przyjęto podstawowe wymogi normalizacyjne wynikające z normy
PN-76/P-55315-Blankiety korespondencyjne irmowe. Zgodnie z tą normą wszystkie pisma powinny posiadać:
1. Nagłówek – umieszczony w lewym górnym rogu lub pośrodku arkusza. Informacje w nagłówku dotyczą nadawcy. Nagłówek wpisać należy wiersz pod wierszem – bez dodatkowych odstępów;
2. Miejscowość i datę – pisane z prawej strony, w tym samym wierszu, w którym
rozpoczyna się pisanie nagłówka. Informacja tradycyjnie umieszczona w tym
miejscu to miejscowość. Po miejscowości stawia się przecinek, a po przecinku
cyframi arabskimi, w układzie dwucyfrowym: dzień, miesiąc i rok;
3. Pole adresata – dane dotyczące adresata wpisuje się na w wierszu numer 1 (najmniejsza odległość interlinii) w układzie blokowym po prawej stronie arkusza
papieru, w odległości 1 cm od osi symetrii pisma, poniżej adresu nadawcy, nie
używając interpunkcji. Między nazwą instytucji a adresem wprowadza się dodatkowy odstęp;
4. Znaki powoławcze – należą do nich: znak adresata (Wasz znak), data pisma,
na które pisana jest odpowiedź, znak własny (nasz znak), data sporządzanego
pisma. Znak pisma jest to skrót literowy – numer kolejnego pisma w roku łamany
przez rok;
5. Załączniki – umieszcza się pod podpisem z lewej strony.
Na zakończenie Autorzy podkreślają, iż praca niniejsza nie powinna być traktowana tylko i wyłącznie jako opracowanie służące kandydatom na doradców podatkowych. W związku z tym, iż w postępowaniu podatkowym każda osoba izyczna
mająca pełną zdolność do czynności prawnych może reprezentować stronę, publikacja ta może okazać się pomocna szerokiemu gronu odbiorców podczas stosowania przepisów prawa podatkowego.
Autorzy
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1. skarga

M

ałżonkowie Anna i Marek K. oraz małżonkowie Helena i Jerzy L. są współwłaścicielami w częściach równych (po 1/2) nieruchomości o powierzchni 40 ha. Na części nieruchomości Jerzy
L. prowadzi odkrywkowy zakład górniczy, celem wydobywania kruszywa naturalnego, zgodnie z uzyskaną przez niego koncesją. Decyzją z 16.6.2005 r. Burmistrz Miasta P. ustalił Annie i Markowi K. oraz
Helenie i Jerzemu L. łączne zobowiązanie pieniężne za 2005 r. Organ
podatkowy za podstawę wymiaru podatku od nieruchomości przyjął wielkość obszaru górniczego wynikającą z mapki stanowiącej
załącznik do decyzji koncesyjnej z 26.7.2001 r. oraz powierzchnię
– położonych poza obszarem koncesyjnym – gruntów związanych
z działalnością gospodarczą, ustaloną po przeprowadzeniu dowodu
w postaci pomiarów powierzchni. W odwołaniu od decyzji Anna
i Marek K. kwestionowali zasadność obciążenia ich obowiązkiem
podatkowym w podatku od nieruchomości w odniesieniu do gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez Jerzego L. Zdaniem małżonków podatnikiem podatku od nieruchomości
jest osoba, która faktycznie włada majątkiem, a decyzja koncesyjna
jednoznacznie określa, kto otrzymał w posiadanie tę część nieruchomości. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. nie podzieliło argumentacji podatników i decyzją z 15.11.2005 r. utrzymało w mocy
rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji, uznając, że w rozpatrywanym przypadku zaistniał przypadek współwłasności nieruchomości w rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze zm.).

Wymagane akty normatywne do prawidłowego sporządzenia wystąpienia
w imieniu klienta:
– ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz.U. Nr 53, poz. 270 ze zm.),
– ustawa z 2..99 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 3 ze zm.),
– ustawa z 29.8.997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60 ze zm.),
– ustawa z 4.2.994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 288,
poz. 947 ze zm.),
– ustawa z 7.7.997 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 26
ze zm.).
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