
miejscowość, data..............  

Skarżący: Jan Kowalski 
ul. .…..………………………………….. 
00-000 .………………………………. 
 

Do: Wojewódzki Sąd Administracyjny w………… 
ul. ................................................... 

                      00-000  …………………………………… 
 
 

Za pośrednictwem: Dyrektora Izby Skarbowej w…………………. 
ul. ................................................... 

                      00-000  …………………………………… 
 

 
 
 
Znak sprawy: ……………………………. 
 
 

 
 

Skarga 
na ostateczną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w ………………….. z dnia…………………., znak 

………………. utrzymującego decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w…………. z 
dnia………….., znak………………, ustalająca wymiar podatku od…………………. 

 
Działając w imieniu własnym zaskarżam w całość/w części [UWAGA: jeśli zaskarżamy 

decyzję w części to należy precyzyjnie określić zakres zaskarżenia!] ostateczną decyzję 
Dyrektora Izby Skarbowej w…………………. z dnia …………………., znak………………………., utrzymującą 
w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w ………………….. z dnia ………………… 
znak………………. ustalającą wymiar podatku od ………………… [np. czynności cywilnoprawnych, 
spadku i darowizn itd.]. 

 
Zaskarżonej decyzji zarzucam [UWAGA: podane zarzuty mają charakter przykładowy!]: 
1) art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy od spadku i darowizny poprzez uznanie, że podatnik nie spełnił 

warunku określonego w tym przepisie, czyli nie zgłosił tego nabycia w terminie 6 miesięcy od 
dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku właściwemu 
naczelnikowi urzędu skarbowego,  

2) naruszenie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji Podatkowej poprzez jego zastosowanie w sytuacji, gdy 
decyzję organu I instancji należało uchylić; 

3) art. 121 § 1 Ordynacji Podatkowej statuującego zasadę pogłębiania zaufania do organów 
podatkowych, poprzez nienależyte wyjaśnienie okoliczności sprawy, przedstawienie 
motywów orzeczenia w sposób niepełny, tj. bez należytego przedstawienia przyczyn oraz 
dowodów wskazujących na to, że wpłata środków pieniężnych na rachunek bankowy 
obdarowanej w wykonaniu pisemnej umowy darowizny nie dokumentuje w sposób 
wystarczający otrzymania środków pieniężnych, a w konsekwencji wydanie niekorzystnego 
dla strony rozstrzygnięcia; 

4) art, 122, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji Podatkowej polegające na błędnym przyjęciu, że w 
niniejszej sprawie skarżący nie udokumentował otrzymania środków pieniężnych dowodem 
przekazania na jego rachunek płatniczy;  

5) art. 191 w zw. z art. 192 Ordynacji Podatkowej poprzez nieprawidłowe przeprowadzenie 
postępowania dowodowego i błędną ocenę zebranych w sprawie dowodów, a w konsekwencji 



błędne ustalenie, że skarżący nie udokumentował otrzymania środków pieniężnych 
dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy;  

6) art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 Ordynacji Podatkowej polegającą na niewystarczającym uzasadnieniu 
decyzji i nienależytym wyjaśnieniu okoliczności sprawy, wskutek zaniechania wskazania w 
uzasadnieniu decyzji konkretnych faktów, które organ uznał za udowodnione, w zakresie 
spełnienia przesłanki udokumentowania otrzymania środków pieniężnych dowodem 
przekazania na rachunek płatniczy obdarowanego; 

7) art. 15zzr ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm. – dalej: "ustawa 
COVID-19"), poprzez jego nieuwzględnienie i uznanie, że termin do złożenia zgłoszenia 
nabycia spadku nie uległ zawieszeniu i czynność dokonana przez podatnika w dniu…….. 
została dokonana po upływie ustawowego terminu. 
 

W oparciu o powyższe zarzuty wnoszę o: 
1. stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji, 

jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa; 
2. w razie uznania, iż brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności – o uchylenie zaskarżonej 

decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji oraz umorzenie postępowania; 
3. zasądzenie od organu na rzecz skarżącej kosztów postępowania. 

 
Uzasadnienie 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(podpis) 
 
UWAGA: W uzasadnieniu należy podać argumentację przemawiającą za treścią złożonego 
odwołania. Argumentacja powinna być dostosowana do zakresu i treści zarzutów. 
 
TERMIN: Skargę do WSA wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji podlegającej 
zaskarżeniu. 
 
OPŁATA SĄDOWA: 
 
Zgodnie z treścią Rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości 
oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:  
 
§ 1. Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i 
wynosi:  
1) do 10.000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł;  
2) ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 
zł;  
3) ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 
1.500 zł;  
4) ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie 
więcej niż 100.000 zł. 
 
§ 2 pkt 2 ust. 3: Wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu 
zobowiązań podatkowych - 500 zł; 
 
§ 2 pkt 5: Wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie 
wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany 
albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł. 


