
miejscowość, data..............  

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

Naczelnik Urzędu Skarbowego w…………………. 
ul. ................................................... 

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

 
 
 
Znak sprawy: ……………………………. 
 
 

 
 

Wniosek  
o wznowienie postępowania podatkowego 

Na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz.U.2022.2651 t.j.) [UWAGA: art. 240 Ordynacji podatkowej zawiera katalog możliwych 
podstaw wniosku o wznowienie postępowania podatkowego. Podstawa wskazana w 
przedmiotowym wzorze ma charakter przykładowy!],  w związku z ujawnieniem nowych, 
istotnych dla sprawy okoliczności faktycznych w postaci …………………….. [opisać okoliczność 
faktyczną] wnoszę o 
1. wznowienie postępowania podatkowego zakończonego decyzją Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w…………… z dnia……., znak ………; 
2. uchylenie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w………………….. z dnia……………., 

znak……………..; 
3. wstrzymanie wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w……………………., z 

dnia…………….; znak………………… 
 

Uzasadnienie 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
W uzasadnieniu należy podać przyczynę, która w ocenie wnioskodawcy uzasadnia złożenie 
wniosku. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające twierdzenia wniosku 
 
Przesłanki wznowienia postępowania: 
 
Art. 240. § 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:  
1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się 
fałszywe;  
2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa; ©Kancelaria Sejmu s. 258/316 2023-03-23 
3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu 
stosownie do art. 130–132;  
4) strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;  
5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w 
dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję;  



5a) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, nieznane 
organowi, który wydał decyzję, wskazujące na wystąpienie unikania opodatkowania w 
rozumieniu art. 119a § 1 lub nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, lub możliwość zastosowania środków 
ograniczających umowne korzyści;  
6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;  
7) decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które następnie zostały 
uchylone, zmienione, wygaszone lub stwierdzono ich nieważność w sposób mogący mieć wpływ 
na treść wydanej decyzji;  
8) została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny;  
9) ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa 
międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji; 
10) rozstrzygnięcie zapadłe w toku procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego 
opodatkowania w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu 
sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień 
cenowych ma wpływ na treść wydanej decyzji;  
11) orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji;  
12) uprawnienia określone w art. 119j § 1 mają wpływ na treść decyzji.  
§ 2. Jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a wznowienie 
postępowania jest niezbędne w celu ochrony interesu publicznego, postępowanie z przyczyn 
określonych w § 1 pkt 1 lub 2 może być wznowione również przed wydaniem przez sąd orzeczenia 
stwierdzającego sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa. 
§ 3. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 można wznowić postępowanie także w przypadku, gdy 
postępowanie przed sądem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu lub z innych przyczyn, 
określonych w przepisach prawa 
 

 
Terminy: 
Art. 241. § 1. Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony.  
§ 2. Wznowienie postępowania z przyczyny wymienionej w art. 240 § 1:  
1) pkt 4 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia powzięcia 
wiadomości o wydaniu decyzji;  
2) pkt 8 lub 11 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca odpowiednio od 
dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;  
3) pkt 9 następuje tylko na żądanie strony;  
4) pkt 12 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia doręczenia 
postanowienia określonego w art. 119j § 2. 
 
 


