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MASZ PRAWO DO ODWOŁANIA

PRAWA  PRZEDSIĘBIORCY W SPORZE Z URZĘDEM SKARBOWYM:
1. ODWOŁANIE 
2. ZAŻALENIE
3. ŻĄDANIE WYAJŚNIENIA DECYZJI URZĘDU SKARBOWEGO

Sześć  kroków jakie przedsiębiorca powinien zrobić po otrzymaniu decyzji z Urzędu  
Skarbowego:

wnieść odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego do Dyrektora Krajowej  

Administracji Skarbowej z uzasadnieniem odwołania;

złożyć wniosek o uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia;

złożyć wniosek o uzupełnienie omyłki pisarskiej;

złożyć wniosek o sprostowanie decyzji;

złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji;

wnieść zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu;
  

To tylko  kilka z wzorów pism w sprawach podatkowych jakimi mogą posłużyć 
się przedsiębiorcy w sporach z urzędami skarbowymi i organami egzekucyjnymi  
w sprawach zapłaty podatku
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WZÓR

Bolesławiec,  25 czerwca 2022 r.
       

Jan Pawlak
Bolesławiec  
ul. Grabowa 87/68

Dyrektor Izby Administracji
                                                                             Skarbowej we Wrocławiu

ODWOŁANIE
od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bolesławcu z dnia 15 czerwca 2022 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób 
fizycznych za 2020 rok.

Decyzji zarzucam :
1. naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie art. .................. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych,
2. naruszenie prawa materialnego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez błędną  wykładnię art. ........................
3. naruszenie przepisów postępowania .ordynacji podatkowej przez sprzeczność ustaleń organu podatkowego z zebranym  

w sprawie materiałem dowodowym.

Niniejszym wnoszę o uchylenie zaskarżonej decyzji i ponowne rozpatrzenie sprawy.

Uzasadnienie
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                   (podpis)     

1. Od decyzji wydanej przez organ podatkowy przysługuje odwołanie do organu podatkowego wyższego stopnia.
2. Prawo odwołania przysługuje od rozstrzygnięcia decyzji i uzasadnienia.
3. Uprawnionym do wniesienia odwołania jest strona postępowania.
4. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciwko decyzji; naruszenie prawa materialnego,  

naruszenie postępowania  podatkowego.
5. Odwołanie trzeba uzasadnić -podać powody z którymi strona nie może się zgodzić, przytoczyć fakty które miały miejsce, wska-

zać naruszenie przepisów prawa materialnego i procesowego ,załączyć dowody lub  wnioskować o przeprowadzenie dowodów.
6. Odwołanie należy wnieść  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie lub pełnomocnikowi.


