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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Szanowny Panie Rzeczniku,

odpowiadając na pismo z dnia 29 stycznia 2021 r. znak: V.511.128.2020.EG dotyczące 

rozważenia możliwości podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do niezwłocznego 

wyeliminowania z obrotu prawnego regulacji art. 70 § 6 pkt 1 i § 7 pkt 1 oraz art. 70c Ordynacji 

podatkowej1, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

Zagadnienie konstytucyjności unormowania zawartego w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej 

należy do kognicji Trybunału Konstytucyjnego, przed którym zawisły w tym zakresie trzy sprawy 

o sygn. akt K 31/14, SK 100/19 i SK 122/20. Rozpatrzenie powyższych spraw przez Trybunał 

Konstytucyjny będzie miało decydujący wpływ na dalszy byt prawny tego przepisu 

(i powiązanych z nim art. 70 § 7 pkt 1 oraz art. 70c Ordynacji podatkowej). Trybunał 

Konstytucyjny dokona oceny, czy zakwestionowany przepis art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji 

podatkowej narusza wzorce konstytucyjne, a tym samym czy powinien zostać zmieniony lub 

usunięty z porządku prawnego. W uzasadnieniu orzeczenia Trybunał Konstytucyjny może 

sformułować wskazówki dla prawodawcy, które wymagać będą podjęcia stosownych działań 

legislacyjnych w celu wykonania orzeczenia. 

W obecnej sytuacji, tj. przed rozpatrzeniem spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym, 

podejmowanie prac legislacyjnych celem definitywnego wyeliminowania z obrotu prawnego 

regulacji art. 70 § 6 pkt 1 i § 7 pkt 1 oraz art. 70c Ordynacji podatkowej, należy uznać za 

przedwczesne.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że problem wszczynania postępowań przygotowawczych na 

krótko przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego pozostaje w stałym 

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.)
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zainteresowaniu Ministerstwa Finansów, które podejmuje działania w zakresie analizy 

i monitorowania tych spraw. 

       Z poważaniem 

                                                                      
    Z upoważnienia Ministra Finansów, 
       Funduszy i Polityki Regionalnej

                                                                                              Jan Sarnowski
                                                                      Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
                                                                            /podpisano kwalifikowanym podpisem
                                                                                             elektronicznym/
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