
Wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej 

  

Podatnik, który chce uzyskać interpretację podatkową w swojej sprawie, musi 

skierować do ministra finansów specjalny wniosek wypełniony na formularzu ORD-IN. 

Minister będzie miał trzy miesiące na odpowiedź. 

  

Interpretacje podatkowe od 1 lipca 2007 r. wydaje minister finansów za pośrednictwem 

czterech izb skarbowych: warszawskiej, bydgoskiej, katowickiej i poznańskiej. W celu 

uzyskania odpowiedzi należy wypełnić wniosek o wydanie interpretacji ORD-IN, wysłać go 

do właściwej miejscowo izby skarbowej oraz uiścić opłatę. Na odpowiedź trzeba poczekać 

trzy miesiące. 

Właściwość organu 

Formularz wniosku o wydanie interpretacji podatkowej jest nowością. Do 1 lipca 2007 r. 

podatnicy musieli pisać wnioski samodzielnie, zachowując jego stałe elementy, takie jak: 

dane osobowe, stan faktyczny, zapytanie oraz własne stanowisko w sprawie. 

Teraz napisanie wniosku o interpretacje wydaje się prostsze. Wystarczy właściwe 

uzupełnienie formularza ORD-IN. Omówmy więc krok po kroku jego wypełnienie. 

W pierwszej pozycji wniosku musimy wpisać numer identyfikacji podatkowej. Następnie 

przechodzimy do części A, w której należy jedynie zaznaczyć organ, do którego kierowany 

jest wniosek. W tej części wniosku znajdują się odpowiednio kwadraty dla: 

� Izby Skarbowej w Bydgoszczy, właściwej dla województw: kujawsko-pomorskiego, 

podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego; 

� Izby Skarbowej w Katowicach, właściwej dla województw: małopolskiego, opolskiego, 

podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego; 

� Izby Skarbowej w Poznaniu, właściwej dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, 

łódzkiego, wielkopolskiego; 



� Izby Skarbowej w Warszawie, właściwej dla województw: lubelskiego, mazowieckiego oraz 

dla podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą. 

  

W części B wniosku o wydanie interpretacji podatkowej należy podać dane osobowe osoby 

wnioskującej. Na początek trzeba wskazać, czy osoba składająca wniosek jest osobą prawną, 

jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, osobą fizyczną lub innym 

podmiotem. W tym celu na formularzu zakreślamy odpowiedni kwadrat. W zależności od 

rodzaju podatnika trzeba w dalszej części podać pełną nazwę firmy lub imię i nazwisko oraz 

datę urodzenia podatnika, numer identyfikacyjny REGON lub PESEL. W części B.2. trzeba 

zaznaczyć kwadrat z odpowiednim statusem wnioskodawcy. Do wyboru wnioskodawca ma: 

podatnik, płatnik, inkasent, osoba trzecia w rozumieniu art. 110-117a Ordynacji podatkowej 

lub inny. 

W kolejnej części - B.3. należy podać adres siedziby lub adres zamieszkania. Formularz 

ORD-IN przewiduje także miejsce na wpisanie adresu do korespondencji. Jednak tę część 

uzupełnia się tylko wtedy, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby lub adres 

zamieszkania. 

Część C wniosku poświęcona jest na wpisanie organu podatkowego właściwego dla 

wnioskodawcy ze względu na sprawę będącą przedmiotem interpretacji indywidualnej. Jeżeli 

przykładowo podatnik rozlicza się w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w 

Warszawie to w tej części wniosku, kierowanym do warszawskiej izby skarbowej, wpisze 

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. 

  

Zakres wniosku 

W części D druku ORD-IN podatnik musi wskazać zakres wniosku. Na początek trzeba 

zaznaczyć, czy przedmiotem wniosku jest zaistniały stan faktyczny, czy zdarzenie, które 

dopiero będzie miało miejsce. Konieczne jest też podanie liczby zaistniałych stanów 

faktycznych lub zdarzeń przyszłych. Następnie konieczne będzie zaznaczenie właściwych 

kwadratów dotyczących rodzaju sprawy, a dokładnie podatków, których interpretacja ma 

dotyczyć. Wnioskodawca może zaznaczyć następujące zagadnienia: CIT, PIT, VAT, akcyza, 



podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, Ordynacja 

podatkowa, inne. Wybierając rodzaj sprawy, można wskazać jeden zakres, który ma być 

interpretowany, albo kilka z nich. Jednak trzeba pamiętać, że od tego, ile zdarzeń organ 

podatkowy będzie musiał rozpatrzeć, będzie zależała wysokość opłaty, którą trzeba uiścić od 

wniosku. Ale o tym za chwilę. 

W rubryce D.3. trzeba podać przepisy prawa podatkowego, które mają być przedmiotem 

interpretacji. W tym miejscu należy wskazać oznaczenie przepisów wraz z nazwą aktu 

prawnego do każdego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, ale bez 

przytaczania ich treści. 

  

Konieczna opłata 

W części E wpisujemy wysokość oraz sposób uiszczenia opłaty za wniosek. Aby otrzymać 

odpowiedź od ministra konieczne jest uiszczenie 40-złotowej opłaty. Opłatę tę trzeba wpłacić 

w kasie organu lub na konto bankowe w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli 

osoba wnosząca wniosek zapomni wpłacić pieniądze, jej wniosek będzie pozostawiony bez 

rozpatrzenia. Co istotne, w takiej sytuacji podatnik nie zostanie wezwany do uiszczenia 

opłaty. We wniosku trzeba też podać wartość wpłacanej kwoty. Jeśli bowiem 

interpretowanych ma być kilka zdarzeń, opłatę trzeba wpłacić od każdego zdarzenia 

przyszłego lub stanu faktycznego. Warto więc formułując wniosek zastanowić się, co tak 

naprawdę budzi nasze wątpliwości. Może bowiem się okazać, że zamiast 40 zł opłaty, trzeba 

będzie wpłacić znacznie więcej. 

We wniosku ORD-IN trzeba też podać, czy kserokopia wpłaty jest dołączana do wniosku, czy 

zostanie przesłana do urzędu. 

  

Własne zdanie 

Od prawidłowego wypełnienia części F i G wniosku w dużej mierze zależy, jaką interpretację 

otrzymamy. Osoba składająca wniosek o wydanie interpretacji jest zobowiązana w tych 

częściach do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia 



przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu 

faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Konieczne jest także zadanie pytań. Jeżeli obszerność 

stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, albo pytania nie pozwala na ich opisanie na 

formularzu ORD-IN, należy je opisać w załączniku do wniosku ORD-IN/A. Gdy będziemy 

wypełniać załącznik, w części H wniosku trzeba podać liczbę tych załączników. 

Następną, równie ważną częścią wypełniania wniosku o uzyskanie interpretacji, jest 

oświadczenie i podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej. Oświadczenie składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego 

objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem 

toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego 

organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej 

istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. 

  

WAŻNE LICZBY 

3 miesiące - od momentu złożenia wniosku minister finansów musi wydać interpretację 

40 zł - wynosi minimalna opłata od wniosku o wydanie interpretacji podatkowej 

  

WAŻNE ADRESY 

Gdzie składać wnioski o interpretacje 

� Izba Skarbowa w Bydgoszczy: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. 

Jakuba 20, 87-100 Toruń; 

� Izba Skarbowa w Katowicach: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 

ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała; 

� Izba Skarbowa w Poznaniu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 

6, 64-100 Leszno; 



� Izba Skarbowa w Warszawie: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 

Maja 10, 09-402 Płock. 

  

  

Zbiór interpretacji prawa podatkowego:  

http://www.mf.gov.pl  

lub 

http://sip.mf.gov.pl/sip/ 

  

Podstawa prawna 

• Art. 14a-14p ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 

2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). 

  

  

Ewa Matyszewska  

 


