
 

 

 

 

Warszawa, 18 maja 2020 r. 

ALERT PODATKOWY 

 

Wznowienie kontroli i postępowań podatkowych 

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0, w praktyce, wraz z 

początkiem kolejnego tygodnia, czyli 25 maja – wznowione zostaną kontrole i postępowania podatkowe, 

w tym możliwość wydawania decyzji podatkowych, również na niekorzyść strony.  

W ramach kolejnej odsłony tarczy usunięto bowiem z pierwszej ustawy antykryzysowej przepisy 

zawieszające bieg terminów procesowych, w tym terminów załatwiania spraw podatkowych.  

– W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy bardzo ograniczoną aktywność organów podatkowych oraz sądów 

administracyjnych w prowadzonych kontrolach i postępowaniach – mówi Wojciech Pławiak, ekspert podatkowy 

BCC. – Zgodnie z przepisami, te nieliczne, podjęte w toku postępowań czynności są skuteczne, a podatnicy mają 

obecnie możliwość podjęcia działań w celu ich zaskarżenia. Jeśli zrobili to już wcześniej – czynności te również 

były skuteczne – wyjaśnia ekspert BCC. 

W praktyce, wiele decyzji oczekiwało na wydanie i w związku z tym można spodziewać się obecnie 

zwiększonej aktywności organów w prowadzonych sprawach. Pomimo wejścia w życie Tarczy 

Antykryzysowej 3.0 w sobotę, bieg terminów rozpoczyna się po upływie 7 dni od tego dnia, a w praktyce od 25 

maja (licząc od pierwszego dnia roboczego, czyli dzisiaj).  

Dodatkowo, w tarczy przewidziano rozwiązania przyspieszające postępowania sądowo-administracyjne w 

sprawach podatkowych. W okresie obowiązywania stanu epidemii uproszczona zostanie możliwość 

rozpoznawania skarg i skarg kasacyjnych za zgodą stron na posiedzeniach niejawnych. Nadal bowiem 

obowiązują ograniczenia w funkcjonowaniu sądów na podstawie zarządzeń prezesów poszczególnych 

wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

Kontakt do eksperta: 
 

 

 
Wojciech Pławiak 

ekspert BCC ds. podatków 
tel. 609 241 737 
e-mail: wojciech.plawiak@bcc.org.pl 
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Kontakt dla mediów: 
 
Emil Muciński 

rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCC 
tel. 602 571 395, 22 58 26 113 
e-mail: emil.mucinski@bcc.org.pl; instytut@bcc.org.pl 

 

Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku 
Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski 
działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, 
koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i 
pomocy przedsiębiorcom, jest ustawowym członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski. 
Kontakty prasowe: https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/kontakty-do-ekspertow, więcej: https://www.bcc.org.pl/ oraz: https://www.facebook.com/businesscentreclub 
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