
3. Prezes zwo∏uje pierwsze posiedzenie Rady nie
póêniej ni˝ w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy.

4. Na pierwszym posiedzeniu Rada przyst´puje do
realizacji czynnoÊci zwiàzanych z konkursem na stano-
wisko Prezesa.

Art. 27. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy:

1) pracownicy Biura dotychczasowego „Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego” stajà si´ z mocy pra-
wa pracownikami PKN; do pracowników tych sto-
suje si´ art. 231 Kodeksu pracy;

2) dotychczasowe „Normalizacyjne Komisje Proble-
mowe” stajà si´ komitetami technicznymi, w rozu-
mieniu niniejszej ustawy;

3) mienie b´dàce w zarzàdzie dotychczasowego „Pol-
skiego Komitetu Normalizacyjnego” przechodzi
w zarzàd PKN.

Art. 28. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy zaprzesta-
je si´ prowadzenia zbioru norm bran˝owych; istniejà-
ce zbiory zostanà zarchiwizowane przez PKN.

Art. 29. Traci moc ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.
o normalizacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 251, z 1995 r.
Nr 95, poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 43,
poz. 489 i Nr 110, poz. 1166 oraz z 2002 r. Nr 135,
poz. 1145).

Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.

o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy-
nacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926
i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz.1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459,
Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368
i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113,
poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 2:

a) w § 1:
— w pkt 1 skreÊla si´ wyraz „innych”,
— w pkt 4 skreÊla si´ wyrazy „i 2”,

b) w § 2 skreÊla si´ wyraz „innych”;

2) w art. 3:

a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) ustawach podatkowych — rozumie si´ przez
to ustawy dotyczàce podatków, op∏at oraz
niepodatkowych nale˝noÊci bud˝etowych
okreÊlajàce podmiot, przedmiot opodatko-
wania, powstanie obowiàzku podatkowego,
podstaw´ opodatkowania, stawki podatko-
we oraz regulujàce prawa i obowiàzki orga-
nów podatkowych, podatników, p∏atników
i inkasentów, a tak˝e ich nast´pców praw-
nych oraz osób trzecich,

2) przepisach prawa podatkowego — rozumie
si´ przez to przepisy ustaw podatkowych

oraz przepisy wydanych na ich podstawie
aktów wykonawczych,”,

b) w pkt 3 w lit. c) skreÊla si´ wyraz „inne”,

c) w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ wyrazy „z wyjàtkiem obni˝enia kwoty po-
datku nale˝nego o kwot´ podatku naliczonego,
w rozumieniu przepisów o podatku od towarów
i us∏ug, oraz innych odliczeƒ stanowiàcych ele-
ment konstrukcji tego podatku,”,

d) dodaje pkt 7—9 w brzmieniu:

„7) zwrocie podatku — rozumie si´ przez to
zwrot ró˝nicy podatku lub zwrot podatku na-
liczonego w rozumieniu przepisów o podat-
ku od towarów i us∏ug, a tak˝e inne formy
zwrotu podatku przewidziane w przepisach
prawa podatkowego,

8) niepodatkowych nale˝noÊciach bud˝eto-
wych — rozumie si´ przez to nieb´dàce po-
datkami i op∏atami nale˝noÊci stanowiàce
dochód bud˝etu paƒstwa lub bud˝etu jed-
nostki samorzàdu terytorialnego, wynikajà-
ce ze stosunków publicznoprawnych,

9) dzia∏alnoÊci gospodarczej — rozumie si´
przez to ka˝dà dzia∏alnoÊç zarobkowà w ro-
zumieniu przepisów prawa dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, wykonywanie wolnego zawodu,
a tak˝e ka˝dà innà dzia∏alnoÊç zarobkowà
wykonywanà we w∏asnym imieniu i na w∏a-
sny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne
ustawy nie zaliczajà tej dzia∏alnoÊci do dzia-



∏alnoÊci gospodarczej lub osoby wykonujà-
cej takà dzia∏alnoÊç — do przedsi´biorców.”;

3) po art. 3 dodaje si´ art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. § 1. Je˝eli odr´bne ustawy nie stanowià
inaczej, deklaracje mogà byç sk∏ada-
ne w formie elektronicznej.

§ 2. Deklaracja sk∏adana w formie elektro-
nicznej powinna zawieraç dane
w ustalonym formacie elektronicz-
nym, zawarte we wzorze deklaracji
okreÊlonym w odr´bnych przepisach,
oraz powinna byç opatrzona bez-
piecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocà wa˝nego
kwalifikowanego certyfikatu, oraz
z oznakowaniem przez wystawc´ cer-
tyfikatu czasu, przy zachowaniu zasad
przewidzianych w przepisach o pod-
pisie elektronicznym.”;

4) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Obowiàzkiem podatkowym jest wynikajà-
ca z ustaw podatkowych nieskonkretyzo-
wana powinnoÊç przymusowego Êwiad-
czenia pieni´˝nego w zwiàzku z zaistnie-
niem zdarzenia okreÊlonego w tych usta-
wach.”;

5) art. 12—14 otrzymujà brzmienie:

„Art. 12. § 1. Je˝eli poczàtkiem terminu okreÊlone-
go w dniach jest pewne zdarzenie,
przy obliczaniu tego terminu nie
uwzgl´dnia si´ dnia, w którym zda-
rzenie nastàpi∏o. Up∏yw ostatniego
z wyznaczonej liczby dni uwa˝a si´ za
koniec terminu.

§ 2. Terminy okreÊlone w tygodniach koƒ-
czà si´ z up∏ywem tego dnia w ostat-
nim tygodniu, który odpowiada po-
czàtkowemu dniowi terminu.

§ 3. Terminy okreÊlone w miesiàcach koƒ-
czà si´ z up∏ywem tego dnia w ostat-
nim miesiàcu, który odpowiada po-
czàtkowemu dniowi terminu, a gdyby
takiego dnia w ostatnim miesiàcu nie
by∏o — w ostatnim dniu tego miesià-
ca.

§ 4. Terminy okreÊlone w latach koƒczà
si´ z up∏ywem tego dnia w ostatnim
roku, który odpowiada poczàtkowe-
mu dniowi terminu, a gdyby takiego
dnia w ostatnim roku nie by∏o —
w dniu, który poprzedza∏by bezpo-
Êrednio ten dzieƒ. 

§ 5. Je˝eli ostatni dzieƒ terminu przypada
na sobot´ lub dzieƒ ustawowo wolny
od pracy, za ostatni dzieƒ terminu
uwa˝a si´ nast´pny dzieƒ po dniu lub
dniach wolnych od pracy.

§ 6. Termin uwa˝a si´ za zachowany, je˝e-
li przed jego up∏ywem pismo zosta∏o:

1) wys∏ane w formie elektronicznej,
za poÊwiadczeniem przed∏o˝enia,
do organu podatkowego lub do
jednostki informatycznej obs∏ugi
administracji podatkowej,

2) nadane w polskiej placówce pocz-
towej albo z∏o˝one w polskim urz´-
dzie konsularnym,

3) z∏o˝one przez ˝o∏nierza lub cz∏onka
za∏ogi statku morskiego w do-
wództwie jednostki wojskowej lub
kapitanowi statku, 

4) z∏o˝one przez osob´ pozbawionà
wolnoÊci w administracji zak∏adu
karnego,

5) z∏o˝one przez osob´ aresztowanà
w administracji aresztu Êledczego.

Art. 13. § 1. Organem podatkowym, stosownie
do swojej w∏aÊciwoÊci, jest:

1) urzàd skarbowy, wójt, burmistrz
(prezydent miasta), starosta albo
marsza∏ek województwa — jako
organ pierwszej instancji,

2) izba skarbowa — jako:

a) organ odwo∏awczy od decyzji
urz´du skarbowego,

b) organ pierwszej instancji, na
podstawie odr´bnych przepi-
sów,

c) organ odwo∏awczy od decyzji
wydanej przez t´ izb´ w pierw-
szej instancji,

3) samorzàdowe kolegium odwo∏aw-
cze — jako organ odwo∏awczy od
decyzji wójta, burmistrza (prezy-
denta miasta), starosty albo mar-
sza∏ka województwa.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych jest organem podat-
kowym — jako:

1) organ pierwszej instancji w spra-
wach stwierdzenia niewa˝noÊci
decyzji, wznowienia post´powa-
nia, zmiany lub uchylenia decyzji,
lub stwierdzenia jej wygaÊni´cia —
z urz´du,

2) organ odwo∏awczy od decyzji wy-
danych w sprawach, o których mo-
wa w pkt 1.

§ 3. Organami podatkowymi wy˝szego
stopnia sà organy odwo∏awcze.

Art. 14. § 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych:

1) sprawuje ogólny nadzór w spra-
wach podatkowych,

Dziennik Ustaw Nr 169 — 10824 — Poz. 1387



2) dà˝y do zapewnienia jednolitego
stosowania prawa podatkowego
przez organy podatkowe oraz orga-
ny kontroli skarbowej, dokonujàc
w szczególnoÊci jego interpretacji,
przy uwzgl´dnieniu orzecznictwa
sàdów oraz Trybuna∏u Konstytu-
cyjnego.

§ 2. Interpretacjami, o których mowa
w § 1 pkt 2, sà interpretacje kierowa-
ne do organów podatkowych i orga-
nów kontroli skarbowej dotyczàce
problemów prawa podatkowego,
z zastrze˝eniem § 4. Interpretacje sà
zamieszczane w Dzienniku Urz´do-
wym Ministra Finansów oraz wià˝à
organy podatkowe i organy kontroli
skarbowej. 

§ 3. Zastosowanie si´ przez podatnika,
p∏atnika lub inkasenta do interpretacji
prawa podatkowego, o której mowa
w § 2, nie mo˝e im szkodziç, jednak˝e
nie zwalnia ich z obowiàzku zap∏aty
podatku. W takim przypadku nie 
wszczyna si´ post´powania w spra-
wach o przest´pstwa skarbowe lub
wykroczenia skarbowe, a post´powa-
nie wszcz´te w tych sprawach uma-
rza si´, nie nalicza si´ odsetek za
zw∏ok´ i nie ustala dodatkowego zo-
bowiàzania w rozumieniu przepisów
o podatku od towarów i us∏ug —
w zakresie wynikajàcym z zastosowa-
nia si´ do interpretacji. Zastosowanie
si´ podatnika, p∏atnika lub inkasenta
do interpretacji prawa podatkowego,
o której mowa w § 2, mo˝e stanowiç
przes∏ank´ do umorzenia zaleg∏oÊci
podatkowych, zgodnie z art. 67, je˝eli
zaleg∏oÊci te powsta∏y na skutek za-
stosowania si´ do takiej interpretacji.

§ 4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych nie dokonuje interpreta-
cji przepisów prawa podatkowego
w indywidualnych sprawach podatni-
ków, p∏atników lub inkasentów.”;

6) po art. 14 dodaje si´ art. 14a—14c w brzmieniu: 

„Art. 14a. § 1. Stosownie do swojej w∏aÊciwoÊci
urzàd skarbowy lub wójt, burmistrz
(prezydent miasta), starosta albo
marsza∏ek województwa na pisem-
ne zapytanie podatnika, p∏atnika lub
inkasenta majà obowiàzek udzieliç
pisemnej informacji o zakresie sto-
sowania przepisów prawa podatko-
wego w ich indywidualnych spra-
wach, w których nie toczy si´ post´-
powanie podatkowe lub kontrola
podatkowa albo post´powanie
przed sàdem administracyjnym. 

§ 2. Zapytanie, o którym mowa w § 1,
sk∏ada si´ do w∏aÊciwego urz´du

skarbowego lub wójta, burmistrza
(prezydenta miasta), starosty albo
marsza∏ka województwa. Sk∏adajàc
zapytanie, podatnik, p∏atnik lub in-
kasent jest obowiàzany do wyczer-
pujàcego przedstawienia stanu fak-
tycznego oraz w∏asnego stanowiska
w sprawie.

§ 3. Informacja, o której mowa w § 1, za-
wiera ocen´ prawnà stanowiska py-
tajàcego z przytoczeniem przepisów
prawa. 

§ 4. Przepis art. 14 § 3 stosuje si´ odpo-
wiednio. 

§ 5. Organy podatkowe, o których mowa
w § 1, pisemne informacje o zakresie
stosowania przepisów prawa podat-
kowego w indywidualnych spra-
wach zamieszczajà na stronie inter-
netowej w∏aÊciwej izby skarbowej
bez podania danych identyfikujà-
cych podatnika.

Art. 14b. § 1. Urzàd skarbowy przekazuje w∏aÊci-
wej izbie skarbowej informacj´,
o której mowa w art. 14a § 1, nie-
zw∏ocznie po jej udzieleniu — do
wiadomoÊci oraz w celu sprawdze-
nia jej prawid∏owoÊci. Do informacji
do∏àcza si´ zapytanie, o którym mo-
wa w art. 14a § 1. 

§ 2. Izba skarbowa obowiàzana jest do
dokonania zmiany udzielonej infor-
macji, je˝eli stwierdzi, ˝e jest ona
nieprawid∏owa. 

§ 3. Przepisy art. 14 § 3 i art. 14a § 3 sto-
suje si´ odpowiednio.

Art. 14c. § 1. Do za∏atwienia zapytania, o którym
mowa w art. 14a § 1, stosuje si´ od-
powiednio przepisy art. 139 § 1 i 4,
art. 140, art. 141, art. 169 § 1 i 2 oraz
art. 170 § 1.

§ 2. Je˝eli zapytanie nie zosta∏o uzupe∏-
nione w wyznaczonym terminie, or-
gan podatkowy pozostawia je bez
rozpatrzenia.”; 

7) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. § 1. Je˝eli ustawy podatkowe nie stano-
wià inaczej, w∏aÊciwoÊç miejscowà
organów podatkowych ustala si´ we-
d∏ug miejsca zamieszkania albo adre-
su siedziby podatnika, p∏atnika, inka-
senta lub podmiotu wymienionego
w art. 133 § 2.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, w∏aÊciwoÊç
miejscowà organów podatkowych
w sprawach niektórych zobowiàzaƒ
podatkowych lub poszczególnych ka-
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tegorii podatników, p∏atników lub in-
kasentów w sposób odmienny ni˝
okreÊlony w § 1, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci posiadanie miejsca
zamieszkania lub siedziby za granicà,
miejsce uzyskiwania dochodów oraz
miejsce po∏o˝enia przedmiotu opo-
datkowania.”;

8) po art. 17 dodaje si´ art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. Organem podatkowym w∏aÊciwym
miejscowo w sprawie orzeczenia o od-
powiedzialnoÊci podatkowej osoby trze-
ciej jest organ podatkowy w∏aÊciwy dla
podatnika, p∏atnika lub inkasenta.”;

9) w art. 18 w § 1 wyrazy „do koƒca okresu rozlicze-
niowego” zast´puje si´ wyrazami „za ten okres
rozliczeniowy”;

10) po art. 18 dodaje si´ art. 18a i 18b w brzmieniu:

„Art. 18a. Je˝eli po zakoƒczeniu roku podatkowe-
go lub innego okresu rozliczeniowego
nastàpi zdarzenie powodujàce zmian´
w∏aÊciwoÊci miejscowej organu podat-
kowego, organem podatkowym w∏aÊci-
wym miejscowo w sprawach dotyczà-
cych poprzednich lat podatkowych lub
innych okresów rozliczeniowych jest or-
gan w∏aÊciwy po zaistnieniu tych zda-
rzeƒ, z zastrze˝eniem art. 18b. 

Art. 18b. Organy podatkowe w∏aÊciwe w dniu
wszcz´cia post´powania podatkowego
lub kontroli podatkowej pozostajà w∏a-
Êciwe w sprawie, której to post´powanie
lub kontrola dotyczy, chocia˝by w trakcie
post´powania lub kontroli nastàpi∏o
zdarzenie powodujàce zmian´ w∏aÊci-
woÊci.”;

11) w art. 19:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1 i pkt 4
otrzymuje brzmienie:

„4) mi´dzy wójtem, burmistrzem (prezydentem
miasta), starostà albo marsza∏kiem woje-
wództwa a urz´dem skarbowym — sàd ad-
ministracyjny,”,

b) po § 1 dodaje si´ § 2 i 3 w brzmieniu:

„§ 2. Spór o w∏aÊciwoÊç rozstrzyga si´, w dro-
dze postanowienia, na wniosek organu b´-
dàcego stronà sporu.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2,
wniosek o rozstrzygni´cie sporu urzàd
skarbowy wnosi za poÊrednictwem w∏aÊci-
wej izby skarbowej.”;

12) w art. 21:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Je˝eli w post´powaniu podatkowym organ
podatkowy stwierdzi, ˝e podatnik, mimo
cià˝àcego na nim obowiàzku, nie zap∏aci∏

w ca∏oÊci lub w cz´Êci podatku, nie z∏o˝y∏
deklaracji albo ˝e wysokoÊç zobowiàzania
podatkowego jest inna ni˝ wykazana w de-
klaracji, organ podatkowy wydaje decyzj´,
w której okreÊla wysokoÊç zobowiàzania
podatkowego.”,

b) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Je˝eli w post´powaniu podatkowym or-
gan podatkowy stwierdzi, ˝e podatnik
w z∏o˝onej deklaracji wykaza∏ zwrot po-
datku w wysokoÊci wy˝szej od nale˝nej,
organ podatkowy wydaje decyzj´, w któ-
rej okreÊla wysokoÊç zwrotu podatku.”,

c) w § 4 wyrazy „Przepis § 3” zast´puje si´ wyraza-
mi „Przepisy § 3 i art. 53a”;

13) po art. 21 dodaje si´ art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. Podatnik, który zamierza skorzystaç
z ulgi podatkowej, której warunkiem,
okreÊlonym w odr´bnych przepisach,
jest brak zaleg∏oÊci podatkowych, mo˝e
z∏o˝yç wniosek do w∏aÊciwego organu
podatkowego o przeprowadzenie post´-
powania podatkowego. Do wydania de-
cyzji okreÊlajàcej wysokoÊç zobowiàza-
nia podatkowego przepis art. 21 § 3 sto-
suje si´ odpowiednio.”;

14) w art. 22:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Organ podatkowy, na wniosek podatnika,
mo˝e zwolniç p∏atnika z obowiàzku pobra-
nia podatku, je˝eli:

1) pobranie podatku zagra˝a wa˝nym inte-
resom podatnika, a w szczególnoÊci je-
go egzystencji, lub

2) podatnik uprawdopodobni, ˝e pobrany
podatek by∏by niewspó∏miernie wysoki
w stosunku do podatku nale˝nego za rok
podatkowy lub inny okres rozliczenio-
wy.”,

b) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Organ podatkowy, na wniosek podatnika,
mo˝e ograniczyç pobór zaliczek na poda-
tek, je˝eli podatnik uprawdopodobni, ˝e
zaliczki obliczone wed∏ug zasad okreÊlo-
nych w ustawach podatkowych by∏yby
niewspó∏miernie wysokie w stosunku do
podatku nale˝nego od dochodu przewi-
dywanego na dany rok podatkowy.”,

c) w § 6 po wyrazach „§ 2” dodaje si´ wyrazy
„i 2a”;

15) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. § 1. Organ podatkowy okreÊla podstaw´
opodatkowania w drodze oszacowa-
nia, je˝eli:

1) brak jest ksiàg podatkowych lub in-
nych danych niezb´dnych do jej
okreÊlenia lub
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2) dane wynikajàce z ksiàg podatko-
wych nie pozwalajà na okreÊlenie
podstawy opodatkowania, lub

3) podatnik naruszy∏ warunki upraw-
niajàce do korzystania ze zrycza∏to-
wanej formy opodatkowania.

§ 2. Organ podatkowy odstàpi od okreÊle-
nia podstawy opodatkowania w dro-
dze oszacowania, je˝eli dane wynika-
jàce z ksiàg podatkowych, uzupe∏nio-
ne dowodami uzyskanymi w toku po-
st´powania, pozwalajà na okreÊlenie
podstawy opodatkowania.

§ 3. Podstaw´ opodatkowania okreÊla si´
w drodze oszacowania, stosujàc na-
st´pujàce metody:

1) porównawczà wewn´trznà — pole-
gajàcà na porównaniu wysokoÊci
obrotów w tym samym przedsi´-
biorstwie za poprzednie okresy,
w których znana jest wysokoÊç ob-
rotu, 

2) porównawczà zewn´trznà — pole-
gajàcà na porównaniu wysokoÊci
obrotów w innych przedsi´bior-
stwach prowadzàcych dzia∏alnoÊç
o podobnym zakresie i w podob-
nych warunkach,

3) remanentowà — polegajàcà na po-
równaniu wartoÊci majàtku przed-
si´biorstwa na poczàtku i na koƒcu
okresu, z uwzgl´dnieniem wskaê-
nika szybkoÊci obrotu,

4) produkcyjnà — polegajàcà na us-
taleniu zdolnoÊci produkcyjnej
przedsi´biorstwa,

5) kosztowà — polegajàcà na ustale-
niu wysokoÊci obrotu na podsta-
wie wysokoÊci kosztów poniesio-
nych przez przedsi´biorstwo,
z uwzgl´dnieniem wskaênika
udzia∏ów tych kosztów w obrocie,

6) udzia∏u dochodu w obrocie — po-
legajàcà na ustaleniu wysokoÊci
dochodów ze sprzeda˝y okreÊlo-
nych towarów i wykonywania
okreÊlonych us∏ug, z uwzgl´dnie-
niem wysokoÊci udzia∏u tej sprze-
da˝y (wykonanych us∏ug) w ca∏ym
obrocie.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, gdy nie mo˝na zastosowaç
metod, o których mowa w § 3, organ
podatkowy mo˝e w inny sposób osza-
cowaç podstaw´ opodatkowania.

§ 5. OkreÊlenie podstawy opodatkowania
w drodze oszacowania powinno zmie-
rzaç do okreÊlenia jej w wysokoÊci
zbli˝onej do rzeczywistej podstawy
opodatkowania. Organ podatkowy,

okreÊlajàc podstaw´ opodatkowania
w drodze oszacowania, uzasadnia wy-
bór metody oszacowania.”; 

16) po art. 23 dodaje si´ art. 23a w brzmieniu:

„Art. 23a. § 1. Je˝eli podstawa opodatkowania zo-
sta∏a okreÊlona w drodze oszacowa-
nia, a podatnik jest zobowiàzany do
wp∏aty zaliczek na podatek, organ
podatkowy okreÊla wysokoÊç zali-
czek, za okres, za który podstawa
opodatkowania zosta∏a oszacowa-
na, proporcjonalnie do wysokoÊci
zobowiàzania podatkowego za ca∏y
rok podatkowy lub inny okres rozli-
czeniowy. Przepis art. 53a stosuje si´
odpowiednio.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych, po zasi´gni´ciu
opinii w∏aÊciwych organizacji samo-
rzàdu spo∏eczno-zawodowego i go-
spodarczego, mo˝e okreÊliç, w dro-
dze rozporzàdzenia, dla niektórych
rodzajów dzia∏alnoÊci gospodarczej
uproszczone normy s∏u˝àce oszaco-
waniu podstawy opodatkowania
uwzgl´dniajàce wskaênik zyskowno-
Êci, liczb´ zatrudnionych pracowni-
ków, koszty ich zatrudnienia oraz
koszty zakupu materia∏ów.”;

17) w art. 24 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1
i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku naruszenia przez podatnika warunków
uprawniajàcych do korzystania ze zrycza∏to-
wanej formy opodatkowania.”;

18) po art. 24 dodaje si´ art. 24a i 24b w brzmieniu:

„Art. 24a. § 1. Organy podatkowe i organy kontro-
li skarbowej, dokonujàc ustalenia
treÊci czynnoÊci prawnej, uwzgl´d-
niajà zgodny zamiar stron i cel czyn-
noÊci, a nie tylko dos∏owne brzmie-
nie oÊwiadczeƒ woli z∏o˝onych przez
strony czynnoÊci.

§ 2. Je˝eli strony, dokonujàc danej czyn-
noÊci prawnej, ukry∏y innà czynnoÊç
prawnà, organy podatkowe i organy
kontroli skarbowej wywodzà skutki
podatkowe z ukrytej czynnoÊci
prawnej.

Art. 24b. § 1. Organy podatkowe i organy kontro-
li skarbowej, rozstrzygajàc sprawy
podatkowe, pominà skutki podatko-
we czynnoÊci prawnych, je˝eli udo-
wodnià, ̋ e z dokonania tych czynno-
Êci nie mo˝na by∏o oczekiwaç in-
nych istotnych korzyÊci ni˝ wynika-
jàce z obni˝enia wysokoÊci zobowià-
zania podatkowego, zwi´kszenia
straty, podwy˝szenia nadp∏aty lub
zwrotu podatku.
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§ 2. Je˝eli strony, dokonujàc czynnoÊci
prawnej, o której mowa w § 1, osià-
gn´∏y zamierzony rezultat gospo-
darczy, dla którego odpowiednia
jest inna czynnoÊç prawna lub czyn-
noÊci prawne, skutki podatkowe wy-
wodzi si´ z tej innej czynnoÊci praw-
nej lub czynnoÊci prawnych.”;

19) skreÊla si´ art. 27;

20) w art. 28 w § 4 wyrazy „dochody gminy” zast´puje
si´ wyrazami „dochody, odpowiednio, bud˝etu
gminy, powiatu lub województwa”;

21) w art. 29 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wy∏à-
czenia lub ustania wspólnoÊci majàtkowej nie
odnoszà si´ do zobowiàzaƒ podatkowych po-
wsta∏ych przed dniem:

1) zawarcia umowy o ograniczeniu lub wy∏à-
czeniu ustawowej wspólnoÊci majàtkowej,

2) zniesienia wspólnoÊci majàtkowej prawo-
mocnym orzeczeniem sàdu,

3) ustania wspólnoÊci majàtkowej w przy-
padku ubezw∏asnowolnienia ma∏˝onka,

4) uprawomocnienia si´ orzeczenia sàdu
o separacji.”;

22) art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30. § 1. P∏atnik, który nie wykona∏ obowiàz-
ków okreÊlonych w art. 8, odpowiada
za podatek niepobrany lub podatek
pobrany a niewp∏acony.

§ 2. Inkasent, który nie wykona∏ obowiàz-
ków okreÊlonych w art. 9, odpowiada
za podatek pobrany a niewp∏acony.

§ 3. P∏atnik lub inkasent odpowiada za na-
le˝noÊci wymienione w § 1 lub 2 ca-
∏ym swoim majàtkiem.

§ 4. Je˝eli w post´powaniu podatkowym
organ podatkowy stwierdzi okolicz-
noÊç, o której mowa w § 1 lub 2, or-
gan ten wydaje decyzj´ o odpowie-
dzialnoÊci podatkowej p∏atnika lub in-
kasenta, w której okreÊla wysokoÊç
nale˝noÊci z tytu∏u niepobranego lub
pobranego, a niewp∏aconego podat-
ku.

§ 5. Przepisów § 1—4 nie stosuje si´, je˝e-
li odr´bne przepisy stanowià inaczej
albo je˝eli podatek nie zosta∏ pobrany
z winy podatnika; w tych przypadkach
organ podatkowy wydaje decyzj´
o odpowiedzialnoÊci podatnika. 

§ 6. Decyzj´, o której mowa w § 4 i 5, or-
gan podatkowy mo˝e wydaç równie˝
po zakoƒczeniu roku podatkowego
lub innego okresu rozliczeniowego.”;

23) w art. 32:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. P∏atnicy i inkasenci obowiàzani sà przecho-
wywaç dokumenty zwiàzane z poborem
lub inkasem podatków do czasu up∏ywu
terminu przedawnienia zobowiàzania p∏at-
nika lub inkasenta.”,

b) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. W razie likwidacji lub rozwiàzania osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nie-
majàcej osobowoÊci prawnej podmiot
dokonujàcy likwidacji lub rozwiàzania za-
wiadamia pisemnie w∏aÊciwy organ po-
datkowy, nie póêniej ni˝ w ostatnim dniu
istnienia osoby prawnej lub jednostki or-
ganizacyjnej niemajàcej osobowoÊci
prawnej, o miejscu przechowywania do-
kumentów zwiàzanych z poborem lub in-
kasem podatku.”; 

24) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. § 1. Zobowiàzanie podatkowe przed ter-
minem p∏atnoÊci mo˝e byç zabezpie-
czone na majàtku podatnika,
a w przypadku osób pozostajàcych
w zwiàzku ma∏˝eƒskim tak˝e na ma-
jàtku wspólnym, je˝eli zachodzi uza-
sadniona obawa, ˝e nie zostanie ono
wykonane, a w szczególnoÊci gdy po-
datnik nie uiszcza wymagalnych zo-
bowiàzaƒ o charakterze publiczno-
prawnym i dokonuje czynnoÊci, któ-
rych skutkiem jest utrata prawa w∏a-
snoÊci do majàtku. W przypadku za-
bezpieczenia na majàtku wspólnym
ma∏˝onków przepis art. 29 § 2 stosuje
si´ odpowiednio.

§ 2. Zabezpieczenia w okolicznoÊciach
wymienionych w § 1 mo˝na dokonaç
równie˝ w toku post´powania podat-
kowego lub kontroli podatkowej,
przed wydaniem decyzji:
1) ustalajàcej wysokoÊç zobowiàza-

nia podatkowego,
2) okreÊlajàcej wysokoÊç zobowiàza-

nia podatkowego,
3) okreÊlajàcej wysokoÊç zwrotu po-

datku.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2
pkt 2, zabezpieczeniu, z zastrze˝eniem
art. 54 § 1 pkt 1, podlega równie˝ kwo-
ta odsetek za zw∏ok´ nale˝nych od zo-
bowiàzania na dzieƒ wydania decyzji
o zabezpieczeniu.

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 2,
organ podatkowy na podstawie po-
siadanych danych co do wysokoÊci
podstawy opodatkowania okreÊla
w decyzji o zabezpieczeniu:

1) przybli˝onà kwot´ zobowiàzania
podatkowego, je˝eli zabezpiecze-
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nie nast´puje przed wydaniem de-
cyzji, o której mowa w § 2 pkt 1,

2) przybli˝onà kwot´ zobowiàzania
podatkowego oraz kwot´ odsetek
za zw∏ok´ nale˝nych od tego zobo-
wiàzania na dzieƒ wydania decyzji
o zabezpieczeniu, je˝eli zabezpie-
czenie nast´puje przed wydaniem
decyzji, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 5. Zabezpieczenie nast´puje w trybie
przepisów o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji.”;

25) po art. 33 dodaje si´ art. 33a—33c w brzmieniu:

„Art. 33a. § 1. Decyzja o zabezpieczeniu wygasa:

1) po up∏ywie 14 dni od dnia dor´-
czenia decyzji ustalajàcej wyso-
koÊç zobowiàzania podatkowego,

2) z dniem dor´czenia decyzji okre-
Êlajàcej wysokoÊç zobowiàzania
podatkowego, 

3) z dniem dor´czenia decyzji okre-
Êlajàcej wysokoÊç zwrotu podat-
ku.

§ 2. WygaÊni´cie decyzji o zabezpiecze-
niu nie narusza zarzàdzenia zabez-
pieczenia wydanego na podstawie
przepisów o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji.

Art. 33b. Przepis art. 33 stosuje si´ odpowiednio
do zabezpieczenia na majàtku:

1) p∏atnika lub inkasenta; decyzja o za-
bezpieczeniu wygasa z dniem dor´-
czenia decyzji o odpowiedzialnoÊci
podatkowej, 

2) osób, o których mowa w art. 115, 116
i 116a, odpowiadajàcych za zaleg∏oÊci
podatkowe spó∏ki lub innej osoby
prawnej, je˝eli zachodzi uzasadniona
obawa, ˝e zobowiàzanie nie zostanie
przez spó∏k´ lub innà osob´ prawnà
wykonane, a w szczególnoÊci gdy
spó∏ka lub inna osoba prawna nie
uiszcza wymagalnych zobowiàzaƒ
o charakterze publicznoprawnym i do-
konuje czynnoÊci, których skutkiem
jest utrata prawa w∏asnoÊci do majàt-
ku; decyzja o zabezpieczeniu wygasa,
gdy egzekucja z majàtku podatnika
okaza∏a si´ w ca∏oÊci lub w cz´Êci bez-
skuteczna.

Art. 33c. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2, § 4 pkt 2 oraz
art. 33a § 1 pkt 2 stosuje si´ odpowiednio
do decyzji okreÊlajàcej wysokoÊç odse-
tek za zw∏ok´, o której mowa w art. 53a.”;

26) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. § 1. Skarbowi Paƒstwa i jednostce samo-
rzàdu terytorialnego przys∏uguje hi-
poteka na wszystkich nieruchomo-

Êciach podatnika, p∏atnika, inkasenta,
nast´pcy prawnego lub osób trzecich
z tytu∏u zobowiàzaƒ podatkowych po-
wsta∏ych w sposób przewidziany
w art. 21 § 1 pkt 2, a tak˝e z tytu∏u za-
leg∏oÊci podatkowych w podatkach
stanowiàcych ich dochód oraz odse-
tek za zw∏ok´ od tych zaleg∏oÊci, zwa-
na dalej „hipotekà przymusowà”.

§ 2. W zakresie zobowiàzaƒ podatkowych
stanowiàcych dochód jednostki sa-
morzàdu terytorialnego pobieranych
przez urz´dy skarbowe wniosek
o wpis hipoteki przymusowej do sàdu
sk∏ada w∏aÊciwy urzàd skarbowy.

§ 3. Przedmiotem hipoteki przymusowej
mo˝e byç:

1) cz´Êç u∏amkowa nieruchomoÊci,
je˝eli stanowi udzia∏ podatnika,

2) nieruchomoÊç stanowiàca przed-
miot wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej po-
datnika i jego ma∏˝onka,

3) nieruchomoÊç stanowiàca w∏a-
snoÊç wspólnika spó∏ki cywilnej,
z tytu∏u zaleg∏oÊci podatkowych
spó∏ki.

§ 4. Przedmiotem hipoteki przymusowej
jest równie˝:

1) u˝ytkowanie wieczyste,

2) spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo
do lokalu mieszkalnego,

3) spó∏dzielcze prawo do lokalu u˝yt-
kowego,

4) prawo do domu jednorodzinnego
w spó∏dzielni mieszkaniowej,

5) wierzytelnoÊç zabezpieczona hipo-
tekà. 

§ 5. Do hipotek okreÊlonych w § 3 i 4 sto-
suje si´ odpowiednio przepisy doty-
czàce hipoteki na nieruchomoÊci.

§ 6. Przepisy § 2—5 stosuje si´ odpowied-
nio do nale˝noÊci przypadajàcych od
p∏atnika, inkasenta, nast´pcy praw-
nego lub osób trzecich.”;

27) w art. 35 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Podstawà wpisu hipoteki przymusowej jest:

1) dor´czona decyzja:
a) ustalajàca wysokoÊç zobowiàzania po-

datkowego,
b) okreÊlajàca wysokoÊç zobowiàzania po-

datkowego,
c) okreÊlajàca wysokoÊç odsetek za zw∏o-

k´,
d) o odpowiedzialnoÊci podatkowej p∏at-

nika lub inkasenta,
e) o odpowiedzialnoÊci podatkowej osoby

trzeciej,
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f) o odpowiedzialnoÊci spadkobiercy,

g) okreÊlajàca wysokoÊç zwrotu podatku,

2) tytu∏ wykonawczy lub zarzàdzenie zabez-
pieczenia, je˝eli mo˝e byç wystawione, na
podstawie przepisów o post´powaniu eg-
zekucyjnym w administracji bez wydawa-
nia decyzji, o której mowa w pkt 1.”;

28) w art. 36 w § 2 po wyrazie „bankowego” kropk´ za-
st´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ wyrazy „w tym
przypadku o pierwszeƒstwie zaspokojenia decydu-
je kolejnoÊç wniosków o dokonanie wpisu.”;

29) w art. 38 w § 1 wyrazy „p∏atnika lub inkasenta” za-
st´puje si´ wyrazami „p∏atnika, inkasenta, nast´p-
ców prawnych oraz osób trzecich odpowiadajà-
cych za zaleg∏oÊci podatkowe”;

30) w art. 39 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W toku post´powania podatkowego lub kon-
troli podatkowej podatnik, p∏atnik, inkasent,
wspólnicy spó∏ki cywilnej lub inne osoby trze-
cie odpowiadajàce za zaleg∏oÊci podatkowe
na ˝àdanie organu podatkowego obowiàzani
sà do wyjawienia nieruchomoÊci oraz przy-
s∏ugujàcych im praw majàtkowych, które mo-
gà byç przedmiotem hipoteki, je˝eli zachodzà
przes∏anki dokonania zabezpieczenia.”; 

31) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. § 1. Skarbowi Paƒstwa i jednostkom sa-
morzàdu terytorialnego z tytu∏u zobo-
wiàzaƒ podatkowych powsta∏ych
w sposób przewidziany w art. 21 § 1
pkt 2, a tak˝e z tytu∏u zaleg∏oÊci podat-
kowych stanowiàcych ich dochód
oraz odsetek za zw∏ok´ od tych zale-
g∏oÊci przys∏uguje zastaw skarbowy
na wszystkich b´dàcych w∏asnoÊcià
podatnika oraz stanowiàcych wspó∏-
w∏asnoÊç ∏àcznà podatnika i jego ma∏-
˝onka rzeczach ruchomych oraz zby-
walnych prawach majàtkowych, je˝e-
li wartoÊç poszczególnych rzeczy lub
praw wynosi w dniu ustanowienia za-
stawu co najmniej 10 000 z∏, z zastrze-
˝eniem § 2. 

§ 2. Zastawem skarbowym nie mogà byç
obcià˝one rzeczy lub prawa majàtko-
we niepodlegajàce egzekucji oraz
mogàce byç przedmiotem hipoteki.

§ 3. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio
do nale˝noÊci przypadajàcych od
p∏atników lub inkasentów, nast´pców
prawnych oraz osób trzecich odpo-
wiadajàcych za zaleg∏oÊci podatko-
we.”; 

32) w art. 42 po § 4 dodaje si´ § 5—7 w brzmieniu:

„§ 5. Zastaw skarbowy wygasa:

1) z mocy prawa z dniem wygaÊni´cia zobo-
wiàzania podatkowego albo

2) z dniem wykreÊlenia wpisu z rejestru zasta-
wów skarbowych, albo

3) z dniem egzekucyjnej sprzeda˝y przedmio-
tu zastawu.

§ 6. O dokonaniu wpisu oraz wykreÊleniu zastawu
skarbowego urzàd skarbowy zawiadamia po-
datnika, p∏atnika lub inkasenta, nast´pc´
prawnego lub osob´ trzecià odpowiadajàcà
za zaleg∏oÊci podatkowe, z zastrze˝eniem
art. 42a § 2.

§ 7. Zaspokojenie z przedmiotu zastawu skarbo-
wego nast´puje w trybie przepisów o post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji.”;

33) po art. 42 dodaje si´ art. 42a w brzmieniu:

„Art. 42a. § 1. WykreÊlenie wpisu z rejestru zasta-
wów skarbowych nast´puje, je˝eli
rzecz lub prawo obcià˝one zastawem
skarbowym w dniu jego ustanowie-
nia nie stanowi∏y w∏asnoÊci podatni-
ka, p∏atnika, inkasenta, nast´pcy
prawnego lub osoby trzeciej odpo-
wiadajàcej za zaleg∏oÊci podatkowe.
Wniosek o wykreÊlenie wpisu sk∏ada
si´ w terminie 7 dni od dnia, w któ-
rym osoba powo∏ujàca si´ na swoje
prawo w∏asnoÊci powzi´∏a wiado-
moÊç o ustanowieniu zastawu.

§ 2. W sprawie wykreÊlenia wpisu z reje-
stru zastawów skarbowych w przy-
padku okreÊlonym w § 1 wydaje si´
decyzj´.”;

34) w art. 44:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wpis zastawu skarbowego do rejestru do-
konywany jest na podstawie dor´czonej
decyzji:
1) ustalajàcej wysokoÊç zobowiàzania po-

datkowego,
2) okreÊlajàcej wysokoÊç zobowiàzania

podatkowego,
3) okreÊlajàcej wysokoÊç odsetek za zw∏o-

k´,
4) o odpowiedzialnoÊci podatkowej p∏atni-

ka lub inkasenta,
5) o odpowiedzialnoÊci podatkowej osoby

trzeciej,
6) o odpowiedzialnoÊci spadkobiercy,
7) okreÊlajàcej wysokoÊç zwrotu podat-

ku.”,

b) po § 2 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio do na-
le˝noÊci przypadajàcych od p∏atników lub
inkasentów.”;

35) w art. 46 po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Wydanie wypisu, o którym mowa w § 1, nie
narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.”;
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36) w art. 47 w § 4a wyrazy „w∏aÊciwy organ jednostki
samorzàdu terytorialnego wyznaczy∏” zast´puje
si´ wyrazami „organ stanowiàcy w∏aÊciwej jed-
nostki samorzàdu terytorialnego wyznaczy∏”;

37) art. 48 otrzymuje brzmienie:

„Art. 48. § 1. Organ podatkowy, na wniosek podat-
nika, w przypadkach uzasadnionych
wa˝nym interesem podatnika lub in-
teresem publicznym mo˝e:

1) odroczyç termin p∏atnoÊci podatku
lub roz∏o˝yç zap∏at´ podatku na ra-
ty,

2) odroczyç lub roz∏o˝yç na raty zap∏a-
t´ zaleg∏oÊci podatkowej wraz z od-
setkami za zw∏ok´,

3) odraczaç inne terminy przewidzia-
ne w przepisach prawa podatkowe-
go, z wyjàtkiem terminów okreÊlo-
nych w art. 68—71, art. 77 § 1—3,
art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4,
art. 88 § 1 i art. 118.

§ 2. Przepisy § 1 pkt 1 i 2 stosuje si´ rów-
nie˝ do nale˝noÊci przypadajàcych od
p∏atników lub inkasentów. Przepis § 1
pkt 3 stosuje si´ odpowiednio do ter-
minów dotyczàcych p∏atników lub in-
kasentów.

§ 3. Odraczanie terminu p∏atnoÊci podat-
ku lub rozk∏adanie na raty zap∏aty po-
datku oraz odraczanie lub rozk∏adanie
na raty zap∏aty zaleg∏oÊci podatko-
wej, na wniosek b´dàcego przedsi´-
biorcà podatnika, p∏atnika lub inka-
senta, nast´puje zgodnie z przepisa-
mi o warunkach dopuszczalnoÊci
i nadzorowaniu pomocy publicznej
dla przedsi´biorców. 

§ 4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, w∏aÊciwoÊç rzeczowà or-
ganów podatkowych w sprawach,
o których mowa w § 1 i 2, uwzgl´dnia-
jàc wysokoÊç kwoty, która mo˝e byç
przedmiotem odroczenia lub roz∏o˝e-
nia na raty, oraz terminy wp∏at.”; 

38) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. § 1. W razie wydania decyzji na podstawie
art. 48 § 1 pkt 1 lub pkt 2 nowym ter-
minem p∏atnoÊci jest dzieƒ, w któ-
rym, zgodnie z decyzjà, powinna na-
stàpiç zap∏ata odroczonego podatku
lub zaleg∏oÊci podatkowej wraz z od-
setkami za zw∏ok´ albo poszczegól-
nych rat, na jakie zosta∏ roz∏o˝ony po-
datek lub zaleg∏oÊç podatkowa wraz
z odsetkami za zw∏ok´.

§ 2. Je˝eli w terminie okreÊlonym w decy-
zji podatnik nie dokona∏ zap∏aty odro-

czonego podatku lub zaleg∏oÊci po-
datkowej wraz z odsetkami za zw∏ok´
lub nie zap∏aci∏ którejkolwiek z rat, na
jakie zosta∏ roz∏o˝ony podatek lub za-
leg∏oÊç podatkowa wraz z odsetkami
za zw∏ok´, terminem p∏atnoÊci podat-
ku lub zaleg∏oÊci podatkowej obj´tej
odroczeniem lub ratà staje si´ odpo-
wiednio termin okreÊlony w art. 47
§ 1—3.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´ odpowied-
nio do odroczonych lub roz∏o˝onych
na raty nale˝noÊci p∏atników lub in-
kasentów.”;

39) w art. 50 wyrazy „art. 76 § 1, art. 78 § 1” zast´puje
si´ wyrazami „art. 77 § 1, art. 79 § 2”;

40) w art. 51 w § 2 wyrazy „art. 23 § 4” zast´puje si´
wyrazami „art. 23a § 1”;

41) w art. 52 w § 1:

a) w pkt 1 wyrazy „art. 74 § 2” zast´puje si´ wyra-
zami „art. 73 § 2”,

b) w pkt 2 po wyrazie „nale˝nej” dodaje si´ wyra-
zy „lub zosta∏ on zaliczony na poczet zaleg∏oÊci
podatkowej albo bie˝àcych lub przysz∏ych zobo-
wiàzaƒ podatkowych”;

42) art. 53 otrzymuje brzmienie:

„Art. 53. § 1. Od zaleg∏oÊci podatkowych, z zastrze-
˝eniem art. 54, naliczane sà odsetki za
zw∏ok´.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ do na-
le˝noÊci, o których mowa w art. 52
§ 1, oraz do nieuregulowanych w ter-
minie zaliczek na podatek, w cz´Êci
przekraczajàcej wysokoÊç podatku
nale˝nego za rok podatkowy.

§ 3. Odsetki za zw∏ok´ nalicza podatnik,
p∏atnik, inkasent, nast´pca prawny
lub osoba trzecia odpowiadajàca za
zaleg∏oÊci podatkowe, z zastrze˝e-
niem art. 48 § 1 pkt 2 i 3, art. 53a,
art. 62 § 4, art. 66 § 5 i art. 76a § 1.

§ 4. Odsetki za zw∏ok´ naliczane sà od
dnia nast´pujàcego po dniu up∏ywu
terminu p∏atnoÊci podatku lub termi-
nu, w którym p∏atnik lub inkasent by∏
obowiàzany dokonaç wp∏aty podatku
na rachunek organu podatkowego.

§ 5. W przypadkach, o których mowa
w art. 52 § 1, odsetki za zw∏ok´ nali-
czane sà odpowiednio od dnia:

1) zwrotu nadp∏aty, zwrotu podatku,
zwrotu oprocentowania lub zali-
czenia na poczet zaleg∏oÊci podat-
kowych lub na poczet bie˝àcych
lub przysz∏ych zobowiàzaƒ podat-
kowych,

2) pobrania wynagrodzenia.”;
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43) po art. 53 dodaje si´ art. 53a w brzmieniu:

„Art. 53a. Je˝eli w post´powaniu podatkowym po
zakoƒczeniu roku podatkowego lub in-
nego okresu rozliczeniowego organ po-
datkowy stwierdzi, ˝e podatnik mimo
cià˝àcego na nim obowiàzku nie zap∏aci∏
zaliczek na podatek w ca∏oÊci lub w cz´-
Êci, nie z∏o˝y∏ deklaracji albo wysokoÊç
zaliczek jest inna ni˝ wykazana w dekla-
racji, organ podatkowy wydaje decyzj´,
w której okreÊla wysokoÊç odsetek za
zw∏ok´, przyjmujàc prawid∏owà wyso-
koÊç zaliczek na podatek, je˝eli ich wyso-
koÊç jest inna ni˝ wykazana w deklaracji,
a tak˝e w razie braku deklaracji.”;

44) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. § 1. Odsetek za zw∏ok´ nie nalicza si´:

1) za okres zabezpieczenia, od zabez-
pieczonej kwoty zobowiàzania, je-
˝eli obj´te zabezpieczeniem Êrodki
pieni´˝ne, w tym kwoty uzyskane
ze sprzeda˝y obj´tych zabezpiecze-
niem rzeczy lub praw, zosta∏y zali-
czone na poczet zaleg∏oÊci podat-
kowych,

2) za okres od dnia nast´pnego po
up∏ywie terminu, o którym mowa
w art. 227 § 1, do dnia otrzymania
odwo∏ania przez organ odwo∏aw-
czy,

3) za okres od dnia nast´pnego po
up∏ywie terminu, o którym mowa
w art. 139 § 3, do dnia dor´czenia
decyzji organu odwo∏awczego, je-
˝eli decyzja organu odwo∏awczego
nie zosta∏a wydana w terminie,
o którym mowa w art. 139 § 3,

4) w przypadku zawieszenia post´po-
wania z urz´du — od dnia wydania
postanowienia o zawieszeniu po-
st´powania do dnia dor´czenia po-
stanowienia o podj´ciu zawieszo-
nego post´powania,

5) od zaleg∏oÊci z tytu∏u podatków
stanowiàcych dochody bud˝etu
paƒstwa, je˝eli wysokoÊç odsetek
nie przekracza∏aby trzykrotnoÊci
wartoÊci op∏aty dodatkowej pobie-
ranej przez „Poczt´ Polskà” za po-
lecenie przesy∏ki listowej,

6) za okres od dnia wszcz´cia kontro-
li podatkowej do dnia dor´czenia
decyzji w sprawie, która by∏a
przedmiotem kontroli podatkowej,
je˝eli post´powanie podatkowe
nie zosta∏o wszcz´te w terminie
3 miesi´cy od dnia zakoƒczenia
kontroli,

7) za okres od dnia wszcz´cia post´-
powania podatkowego do dnia do-

r´czenia decyzji organu pierwszej
instancji, je˝eli decyzja nie zosta∏a
dor´czona w terminie 3 miesi´cy
od dnia wszcz´cia post´powania,

8) w zakresie przewidzianym w od-
r´bnych ustawach.

§ 2. Przepisu § 1 pkt 3 i 7 nie stosuje si´,
je˝eli do opóênienia w wydaniu decy-
zji przyczyni∏a si´ strona lub jej przed-
stawiciel lub opóênienie powsta∏o
z przyczyn niezale˝nych od organu.

§ 3. Przepisy § 1 pkt 2, 3, 6 i 7 stosuje si´
równie˝ w razie uchylenia decyzji
i przekazania sprawy do ponownego
rozpatrzenia oraz stwierdzenia nie-
wa˝noÊci decyzji.

§ 4. Przepis § 1 pkt 1 stosuje si´ odpo-
wiednio w razie przeniesienia na po-
czet zobowiàzaƒ podatkowych zaj´-
tych uprzednio rzeczy lub praw ma-
jàtkowych.”;

45) w art. 56 w § 1 wyrazy „przez Prezesa Narodowego
Banku Polskiego” zast´puje si´ wyrazami „zgodnie
z przepisami o Narodowym Banku Polskim”;

46) w art. 57:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W decyzji wydanej na podstawie art. 48 § 1
pkt 1 lub pkt 2, dotyczàcej podatków stano-
wiàcych dochód bud˝etu paƒstwa, organ
podatkowy ustala op∏at´ prolongacyjnà od
kwoty podatku lub zaleg∏oÊci podatko-
wej.”,

b) w § 4 wyrazy „art. 49 § 2” zast´puje si´ wyraza-
mi „art. 49 § 2 i 3 oraz art. 55 § 2”,

c) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Organ podatkowy mo˝e odstàpiç od usta-
lenia op∏aty prolongacyjnej, je˝eli wydanie
decyzji, o której mowa w § 1, nast´puje
w zwiàzku z post´powaniem uk∏adowym
lub na podstawie odr´bnych ustaw.”,

d) w § 7 po wyrazie „podatków” dodaje si´ wyrazy
„oraz zaleg∏oÊci podatkowych”,

e) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Przepisy § 1—4 i 7 stosuje si´ równie˝ do
odroczonych lub roz∏o˝onych na raty na-
le˝noÊci p∏atników lub inkasentów, nast´p-
ców prawnych oraz osób trzecich.”; 

47) art. 59 otrzymuje brzmienie:

„Art. 59. § 1. Zobowiàzanie podatkowe wygasa
w ca∏oÊci lub w cz´Êci wskutek:

1) zap∏aty, 

2) pobrania podatku przez p∏atnika
lub inkasenta,

3) potràcenia, 
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4) zaliczenia nadp∏aty lub zaliczenia
zwrotu podatku, 

5) zaniechania poboru, 
6) przeniesienia w∏asnoÊci rzeczy lub

praw majàtkowych, 
7) przej´cia w∏asnoÊci nieruchomoÊci

lub prawa majàtkowego w post´-
powaniu egzekucyjnym,

8) umorzenia zaleg∏oÊci,
9) przedawnienia.

§ 2. Zobowiàzanie p∏atnika lub inkasenta
wygasa w ca∏oÊci lub w cz´Êci wsku-
tek:
1) wp∏aty,
2) zaliczenia nadp∏aty lub zaliczenia

zwrotu podatku,
3) umorzenia, w przypadkach przewi-

dzianych w art. 67 § 6,
4) przej´cia w∏asnoÊci nieruchomoÊci

lub przej´cia prawa majàtkowego
w post´powaniu egzekucyjnym,

5) przedawnienia.”;

48) w art. 60:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Za termin dokonania zap∏aty podatku uwa-
˝a si´:

1) przy zap∏acie gotówkà — dzieƒ wp∏ace-
nia kwoty podatku w kasie organu po-
datkowego lub na rachunek tego organu
w banku, w placówce pocztowej, w spó∏-
dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredy-
towej albo dzieƒ pobrania podatku przez
p∏atnika lub inkasenta,

2) w obrocie bezgotówkowym — dzieƒ ob-
cià˝enia rachunku bankowego podatni-
ka lub rachunku podatnika w spó∏dziel-
czej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej
na podstawie polecenia przelewu.”,

b) po § 3 dodaje si´ § 4—6 w brzmieniu:

„§ 4. Zlecenia p∏atnicze na rzecz organów podat-
kowych mogà byç sk∏adane równie˝ w for-
mie elektronicznej przy u˝yciu programu
informatycznego udost´pnionego przez
banki lub innà instytucj´ finansowà upraw-
nionà do przyjmowania zleceƒ p∏atniczych
albo w inny sposób uzgodniony z bankiem
lub innà instytucjà przyjmujàcà zlecenie.

§ 5. Zlecenie p∏atnicze, o którym mowa w § 4,
powinno zawieraç dane identyfikujàce
wp∏acajàcego, w tym numer identyfikacji
podatkowej, oraz powinno wskazywaç ty-
tu∏ wp∏aty, przy czym niepodanie lub b∏´d-
ne podanie tych informacji stanowi pod-
staw´ do odmowy realizacji wp∏aty gotów-
kowej lub polecenia przelewu.

§ 6. Rozliczanie p∏atnoÊci na rzecz organów po-
datkowych nast´puje poprzez mi´dzyban-
kowy system rozliczeƒ elektronicznych

w krajowej organizacji rozliczeniowej lub
poprzez system elektronicznych rozra-
chunków mi´dzyoddzia∏owych Narodowe-
go Banku Polskiego.”;

49) w art. 61:

a) w § 1 wyrazy „bankowych rozliczeƒ bezgotów-
kowych” zast´puje si´ wyrazami „polecenia
przelewu”, 

b) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) do pobierania podatków przez p∏atników lub
inkasentów.”;

50) art. 62 otrzymuje brzmienie:

„Art. 62. § 1. Je˝eli na podatniku cià˝à zobowiàza-
nia z ró˝nych tytu∏ów, dokonanà
wp∏at´ zalicza si´ na poczet podatku,
poczàwszy od zobowiàzania o naj-
wczeÊniejszym terminie p∏atnoÊci,
chyba ˝e podatnik wska˝e, na poczet
którego zobowiàzania dokonuje
wp∏aty. 

§ 2. Je˝eli na podatniku cià˝à zobowiàza-
nia z tytu∏u zaliczek na podatek, doko-
nanà wp∏at´ zalicza si´ na poczet za-
liczki, poczàwszy od zobowiàzania
o najwczeÊniejszym terminie p∏atno-
Êci.

§ 3. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio
w razie dokonywania wp∏at na poczet
rat, na jakie roz∏o˝ono podatek lub za-
leg∏oÊç podatkowà wraz z odsetkami
za zw∏ok´ oraz rat podatku. 

§ 4. Do wp∏at zaliczanych na poczet zale-
g∏oÊci podatkowej stosuje si´ art. 55
§ 2. W sprawie zaliczenia wp∏aty na
poczet zaleg∏oÊci podatkowych wy-
daje si´ postanowienie, na które s∏u-
˝y za˝alenie.

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje si´ odpo-
wiednio do wp∏at dokonywanych
przez p∏atników, inkasentów, nast´p-
ców prawnych oraz osoby trzecie.”;

51) w art. 63 w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) szczegó∏owe sposoby zaokràglania podstaw
opodatkowania, kwot podatków, odsetek za
zw∏ok´, nadp∏at, oprocentowania nadp∏at,
op∏aty prolongacyjnej oraz wynagrodzeƒ przy-
s∏ugujàcych p∏atnikom lub inkasentom,”;

52) w art. 64:

a) w § 1: 

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Zobowiàzania podatkowe oraz zaleg∏oÊci
podatkowe wraz z odsetkami za zw∏ok´ w po-
datkach stanowiàcych dochód bud˝etu paƒ-
stwa podlegajà, na wniosek podatnika, potrà-
ceniu z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej
wierzytelnoÊci podatnika wobec Skarbu Paƒ-
stwa z tytu∏u:”,
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— w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) odszkodowania orzeczonego w decyzji
organu administracji rzàdowej.”,

b) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Do potràcenia zaleg∏oÊci podatkowych
wraz z odsetkami za zw∏ok´ przepis art. 55
§ 2 stosuje si´ odpowiednio.”,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Potràcenie nast´puje z dniem:

1) z∏o˝enia wniosku, który zosta∏ uwzgl´d-
niony,

2) wydania z urz´du postanowienia o po-
tràceniu.”,

d) po § 6 dodaje si´ § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Potràcenie nast´puje w drodze postano-
wienia, na które s∏u˝y za˝alenie.”; 

53) w art. 65 w § 1 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) odszkodowania orzeczonego w decyzji wyda-
nej przez wójta, burmistrza (prezydenta mia-
sta), starost´ lub marsza∏ka województwa.”;

54) w art. 66:

a) § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. Przeniesienie nast´puje na wniosek podat-
nika:

1) w przypadku, o którym mowa w § 1
pkt 1, na podstawie umowy zawartej, za
zgodà w∏aÊciwego urz´du skarbowego,
mi´dzy starostà wykonujàcym zadanie
z zakresu administracji rzàdowej a po-
datnikiem,

2) w przypadku, o którym mowa w § 1
pkt 2, na podstawie umowy zawartej
mi´dzy wójtem, burmistrzem (prezy-
dentem miasta), zarzàdem powiatu albo
zarzàdem województwa a podatnikiem.

§ 3. Umowa, o której mowa w § 2, wymaga for-
my pisemnej.”,

b) po § 3a dodaje si´ § 3b w brzmieniu:

„§ 3b. Wyra˝enie lub odmowa wyra˝enia zgody,
o której mowa w § 2 pkt 1, nast´puje
w drodze postanowienia.”;

55) w art. 67:

a) w § 1 wyrazy „lub odsetki za zw∏ok´” zast´puje
si´ wyrazami „ , odsetki za zw∏ok´ lub op∏at´
prolongacyjnà”,

b) w § 1a wyrazy „lub odsetek za zw∏ok´” zast´pu-
je si´ wyrazami „ , odsetek za zw∏ok´ lub op∏aty
prolongacyjnej”,

c) w § 3 wyrazy „oraz odsetek za zw∏ok´” zast´pu-
je si´ wyrazami „ , odsetek za zw∏ok´ oraz op∏a-
ty prolongacyjnej”,

d) w § 4 w pkt 4 wyrazy „nast´pców prawnych oraz
nie ma mo˝liwoÊci orzeczenia odpowiedzialno-
Êci podatkowej osoby trzeciej; w takim przypad-
ku decyzj´ umarzajàcà zaleg∏oÊç podatkowà po-
zostawia si´ w aktach sprawy” zast´puje si´ wy-
razami „spadkobierców innych ni˝ Skarb Paƒ-
stwa oraz nie ma mo˝liwoÊci orzeczenia odpo-
wiedzialnoÊci podatkowej osoby trzeciej”,

e) po § 4 dodaje si´ § 5—7 w brzmieniu:

„§ 5. W przypadkach, o których mowa w § 4, de-
cyzj´ umarzajàcà zaleg∏oÊç podatkowà po-
zostawia si´ w aktach sprawy.

§ 6. Przepisy § 4 pkt 3 i 4 stosuje si´ odpowied-
nio do umarzania zaleg∏oÊci p∏atnika lub in-
kasenta.

§ 7. Przepisy § 4—6 stosuje si´ odpowiednio do
umarzania z urz´du op∏aty prolongacyj-
nej.”;

56) w art. 68:

a) § 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. Dodatkowe zobowiàzanie podatkowe
w podatku od towarów i us∏ug nie powsta-
je, je˝eli decyzja ustalajàca to zobowiàza-
nie zosta∏a dor´czona po up∏ywie 5 lat, li-
czàc od koƒca roku kalendarzowego, w któ-
rym powsta∏ obowiàzek podatkowy.

§ 4. Zobowiàzanie z tytu∏u opodatkowania do-
chodu nieznajdujàcego pokrycia w ujaw-
nionych êród∏ach przychodów lub pocho-
dzàcego ze êróde∏ nieujawnionych nie po-
wstaje, je˝eli decyzja ustalajàca to zobo-
wiàzanie zosta∏a dor´czona po up∏ywie
5 lat, liczàc od koƒca roku, w którym up∏y-
nà∏ termin do z∏o˝enia zeznania rocznego
dla podatników podatku dochodowego od
osób fizycznych, za rok podatkowy, które-
go dotyczy decyzja.”, 

b) w § 5 wyrazy „12 miesi´cy” zast´puje si´ wyra-
zami „2 lata”;

57) w art. 69 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Termin do wydania decyzji, o której mowa
w § 1, wynosi 3 lata od koƒca roku podatko-
wego, w którym nastàpi∏o zdarzenie powodu-
jàce utrat´ prawa do ulgi podatkowej, a je˝e-
li podatnik nie zg∏osi∏ organowi podatkowe-
mu utraty prawa do ulgi co najmniej na 2 mie-
siàce przed up∏ywem tego terminu — termin
do wydania decyzji, o której mowa w § 1, wy-
nosi 5 lat.”;

58) art. 70 otrzymuje brzmienie:

„Art. 70. § 1. Zobowiàzanie podatkowe przedaw-
nia si´ z up∏ywem 5 lat, liczàc od koƒ-
ca roku kalendarzowego, w którym
up∏ynà∏ termin p∏atnoÊci podatku.

§ 2. Bieg terminu przedawnienia nie roz-
poczyna si´, a rozpocz´ty ulega za-
wieszeniu:
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1) od dnia wydania decyzji, o których
mowa w art. 48 § 1, do dnia termi-
nu p∏atnoÊci odroczonego podatku
lub zaleg∏oÊci podatkowej, ostat-
niej raty podatku lub ostatniej raty
zaleg∏oÊci podatkowej, 

2) od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia w sprawie przed∏u˝enia ter-
minu p∏atnoÊci podatku, wydane-
go przez ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych, do
dnia up∏ywu przed∏u˝onego termi-
nu.

§ 3. Bieg terminu przedawnienia przerywa
og∏oszenie upad∏oÊci. Po przerwaniu
biegu terminu przedawnienia biegnie
on na nowo od dnia nast´pujàcego po
dniu uprawomocnienia si´ postano-
wienia o ukoƒczeniu post´powania
upad∏oÊciowego.

§ 4. Bieg terminu przedawnienia zostaje
przerwany wskutek zastosowania
Êrodka egzekucyjnego, o którym po-
datnik zosta∏ zawiadomiony. Po prze-
rwaniu biegu terminu przedawnienia
biegnie on na nowo od dnia nast´pu-
jàcego po dniu, w którym zakoƒczono
post´powanie egzekucyjne.

§ 5. Kolejne wszcz´cie post´powania eg-
zekucyjnego nie przerywa biegu ter-
minu przedawnienia.

§ 6. Bieg terminu przedawnienia zostaje
zawieszony z dniem:
1) wszcz´cia post´powania karnego

lub post´powania w sprawie
o przest´pstwo skarbowe lub wy-
kroczenie skarbowe,

2) wniesienia skargi do sàdu admini-
stracyjnego.

§ 7. Termin przedawnienia biegnie dalej
od dnia nast´pujàcego po dniu:
1) prawomocnego zakoƒczenia po-

st´powania karnego lub post´po-
wania w sprawie o przest´pstwo
skarbowe lub wykroczenie skarbo-
we,

2) dor´czenia organowi podatkowe-
mu orzeczenia sàdu administracyj-
nego wraz z jego uzasadnieniem.

§ 8. Nie ulegajà przedawnieniu zobowià-
zania podatkowe zabezpieczone hipo-
tekà lub zastawem skarbowym, jed-
nak˝e po up∏ywie terminu przedaw-
nienia zobowiàzania te mogà byç eg-
zekwowane tylko z przedmiotu hipote-
ki lub zastawu.”;

59) po art. 70 dodaje si´ art. 70a i 70b w brzmieniu:

„Art. 70a. § 1. Bieg terminu przedawnienia, o któ-
rym mowa w art. 68 § 1 i 3 oraz
w art. 70 § 1, ulega zawieszeniu, je-

˝eli mo˝liwoÊç ustalenia lub okreÊle-
nia zobowiàzania podatkowego wy-
nika z umów o unikaniu podwójne-
go opodatkowania lub innych ratyfi-
kowanych umów mi´dzynarodo-
wych, których stronà jest Rzeczpo-
spolita Polska, a ustalenie lub okre-
Êlenie przez organ podatkowy wyso-
koÊci tego zobowiàzania uzale˝nio-
ne jest od uzyskania odpowiednich
informacji od organów innego paƒ-
stwa.

§ 2. Zawieszenie terminu przedawnie-
nia, o którym mowa w § 1, nast´pu-
je od dnia wystàpienia przez organ
podatkowy z wnioskiem do organu
innego paƒstwa do dnia uzyskania
przez organ podatkowy ˝àdanej in-
formacji — jednak nie d∏u˝ej ni˝
przez okres 3 lat.

§ 3. Zawieszenie terminu przedawnie-
nia, o którym mowa w § 1, mo˝e na-
st´powaç wielokrotnie; w takich
przypadkach okres ∏àcznego zawie-
szenia terminu przedawnienia nie
mo˝e przekraczaç 3 lat. 

Art. 70b. Je˝eli w trakcie toczàcego si´ post´po-
wania podatkowego zobowiàzanie po-
datkowe uleg∏o przedawnieniu, post´-
powanie to umarza si´ w drodze posta-
nowienia.”;

60) w art. 71 po wyrazach „art. 70” dodaje si´ wyrazy
„oraz art. 70b”;

61) rozdzia∏ 9 i 10 dzia∏u III otrzymujà brzmienie:

„Rozdzia∏ 9

Nadp∏ata

Art. 72. § 1. Za nadp∏at´ uwa˝a si´ kwot´:
1) nadp∏aconego lub nienale˝nie za-

p∏aconego podatku,
2) podatku pobranà przez p∏atnika

nienale˝nie lub w wysokoÊci
wi´kszej od nale˝nej,

3) zobowiàzania zap∏aconego przez
p∏atnika lub inkasenta, je˝eli w de-
cyzji, o której mowa w art. 30 § 4,
okreÊlono je nienale˝nie lub
w wysokoÊci wi´kszej od nale˝-
nej,

4) zobowiàzania zap∏aconego przez
osob´ trzecià lub spadkobierc´,
je˝eli w decyzji o ich odpowie-
dzialnoÊci okreÊlono je nienale˝-
nie lub w wysokoÊci wi´kszej od
nale˝nej.

§ 2. Je˝eli wp∏ata dotyczy∏a zaleg∏oÊci
podatkowej, na równi z nadp∏atà
traktuje si´ tak˝e cz´Êç wp∏aty, która
zosta∏a zaliczona na poczet odsetek
za zw∏ok´.
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Art. 73. § 1. Nadp∏ata powstaje, z zastrze˝eniem
§ 2, z dniem:

1) zap∏aty przez podatnika podatku
nienale˝nego lub w wysokoÊci
wi´kszej od nale˝nej,

2) pobrania przez p∏atnika podatku
nienale˝nego lub w wysokoÊci
wi´kszej od nale˝nej,

3) zap∏aty przez p∏atnika lub inka-
senta nale˝noÊci wynikajàcej z de-
cyzji o jego odpowiedzialnoÊci
podatkowej, je˝eli nale˝noÊç ta
zosta∏a okreÊlona nienale˝nie lub
w wysokoÊci wi´kszej od nale˝-
nej,

4) wp∏acenia przez p∏atnika lub inka-
senta podatku w wysokoÊci wi´k-
szej od wysokoÊci pobranego po-
datku, 

5) zap∏aty przez osob´ trzecià lub
spadkobierc´ nale˝noÊci wynika-
jàcej z decyzji o odpowiedzialno-
Êci podatkowej, je˝eli nale˝noÊç
ta zosta∏a okreÊlona nienale˝nie
lub w wysokoÊci wi´kszej od na-
le˝nej,

6) z∏o˝enia korekty deklaracji w po-
datku od towarów i us∏ug obni˝a-
jàcej wysokoÊç zobowiàzania po-
datkowego, w zwiàzku ze zwi´k-
szeniem kwoty podatku naliczo-
nego w rozumieniu przepisów
o podatku od towarów i us∏ug.

§ 2. Nadp∏ata powstaje z dniem z∏o˝enia:

1) zeznania rocznego — dla podatni-
ków podatku dochodowego,

2) deklaracji podatku akcyzowego —
dla podatników podatku akcyzo-
wego,

3) deklaracji o wp∏atach z zysku za
rok obrotowy — dla jednoosobo-
wych spó∏ek Skarbu Paƒstwa
i przedsi´biorstw paƒstwowych.

Art. 74. Je˝eli nadp∏ata powsta∏a w wyniku orze-
czenia Trybuna∏u Konstytucyjnego,
a podatnik, którego zobowiàzanie podat-
kowe powstaje w sposób przewidziany
w art. 21 § 1 pkt 1:

1) z∏o˝y∏ jednà z deklaracji, o których
mowa w art. 73 § 2, lub innà deklara-
cj´, z której wynika wysokoÊç zobo-
wiàzania podatkowego — wysokoÊç
nadp∏aty okreÊla podatnik we wnio-
sku o jej zwrot, sk∏adajàc równocze-
Ênie skorygowanà deklaracj´,

2) zosta∏ rozliczony przez p∏atnika — wy-
sokoÊç nadp∏aty okreÊla podatnik we
wniosku o jej zwrot, sk∏adajàc równo-
czeÊnie zeznanie (deklaracj´), o któ-
rym mowa w art. 73 § 2 pkt 1,

3) nie by∏ obowiàzany do sk∏adania de-
klaracji — wysokoÊç nadp∏aty okreÊla
podatnik we wniosku o jej zwrot.

Art. 74a. W przypadkach niewymienionych
w art. 73 § 2 i art. 74 wysokoÊç nadp∏a-
ty okreÊla organ podatkowy.

Art. 75. § 1. Je˝eli podatnik kwestionuje zasad-
noÊç pobrania przez p∏atnika podat-
ku albo wysokoÊç pobranego podat-
ku, mo˝e z∏o˝yç wniosek o stwier-
dzenie nadp∏aty podatku.

§ 2. Uprawnienie okreÊlone w § 1 przy-
s∏uguje równie˝:

1) podatnikom, których zobowiàza-
nie podatkowe powstaje w spo-
sób przewidziany w art. 21 § 1
pkt 1, je˝eli:

a) w zeznaniach (deklaracjach),
o których mowa w art. 73 § 2,
wykazali zobowiàzanie podat-
kowe nienale˝ne lub w wysoko-
Êci wi´kszej od nale˝nej i wp∏a-
cili zadeklarowany podatek al-
bo wykazali nadp∏at´ w wyso-
koÊci mniejszej od nale˝nej,

b) w deklaracjach innych ni˝ wy-
mienione w art. 73 § 2 pkt 2 i 3,
z wyjàtkiem deklaracji dotyczà-
cej podatku dochodowego, wy-
kazali zobowiàzanie podatko-
we nienale˝ne lub w wysokoÊci
wi´kszej od nale˝nej i wp∏acili
zadeklarowany podatek,

c) nie b´dàc obowiàzanymi do
sk∏adania zeznaƒ (deklaracji),
dokonali wp∏aty podatku niena-
le˝nego lub w wysokoÊci wi´k-
szej od nale˝nej,

2) p∏atnikom lub inkasentom, je˝eli:
a) w z∏o˝onej deklaracji wykazali

oraz wp∏acili podatek w wyso-
koÊci wi´kszej od wysokoÊci
pobranego podatku,

b) w z∏o˝onej deklaracji wykazali
oraz wp∏acili podatek w wyso-
koÊci wi´kszej od nale˝nej,

c) nie b´dàc obowiàzanymi do
sk∏adania deklaracji, wp∏acili
podatek w wysokoÊci wi´kszej
od nale˝nej.

§ 3. W przypadkach, o których mowa
w § 2 pkt 1 lit. a) i b) oraz w pkt 2 lit. a)
i b), podatnik, p∏atnik lub inkasent
równoczeÊnie z wnioskiem o stwier-
dzenie nadp∏aty sà obowiàzani z∏o-
˝yç skorygowane zeznanie (deklara-
cj´).

§ 4. Je˝eli prawid∏owoÊç skorygowane-
go zeznania (deklaracji) nie budzi
wàtpliwoÊci, organ podatkowy
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zwraca nadp∏at´ bez wydania decy-
zji stwierdzajàcej nadp∏at´.

§ 5. Je˝eli zwrotu nadp∏aty w trybie,
o którym mowa w § 4, dokonano
nienale˝nie lub w wysokoÊci wy˝-
szej od nale˝nej, od kwoty nadp∏aty
podlegajàcej zwrotowi nie nalicza
si´ odsetek za zw∏ok´. W tym zakre-
sie nie wszczyna si´ post´powania
w sprawach o przest´pstwa skarbo-
we lub wykroczenia skarbowe.

§ 6. Przepisów § 2 pkt 1 lit. b) i pkt 2 nie
stosuje si´, je˝eli ustawy podatkowe
przewidujà inny tryb zwrotu podat-
ku.

§ 7. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, w∏aÊciwoÊç miej-
scowà organów podatkowych
w sprawach, o których mowa w § 1,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci ro-
dzaj podatku i przypadki poboru po-
datku przez p∏atnika.

Art. 76. § 1. Nadp∏aty wraz z ich oprocentowa-
niem podlegajà zaliczeniu z urz´du
na poczet zaleg∏oÊci podatkowych
wraz z odsetkami za zw∏ok´ oraz bie-
˝àcych zobowiàzaƒ podatkowych,
a w razie ich braku podlegajà zwro-
towi z urz´du, chyba ̋ e podatnik z∏o-
˝y wniosek o zaliczenie nadp∏aty
w ca∏oÊci lub w cz´Êci na poczet
przysz∏ych zobowiàzaƒ podatko-
wych, z zastrze˝eniem § 2.

§ 2. Nadp∏aty, których wysokoÊç nie
przekracza wysokoÊci kosztów upo-
mnienia w post´powaniu egzeku-
cyjnym, podlegajà z urz´du zalicze-
niu na poczet zaleg∏oÊci podatko-
wych wraz z odsetkami za zw∏ok´
oraz bie˝àcych zobowiàzaƒ podat-
kowych, a w razie ich braku — na po-
czet przysz∏ych zobowiàzaƒ podat-
kowych, chyba ˝e podatnik wystàpi
o ich zwrot. 

Art. 76a. § 1. W sprawach zaliczenia nadp∏aty na
poczet zaleg∏ych oraz bie˝àcych zo-
bowiàzaƒ podatkowych wydaje si´
postanowienie, na które s∏u˝y za-
˝alenie. W przypadku zaliczenia
nadp∏aty na poczet zaleg∏oÊci po-
datkowych przepisy art. 55 § 2
i art. 62 § 1 stosuje si´ odpowied-
nio.

§ 2. Zaliczenie nadp∏aty na poczet zale-
g∏oÊci podatkowych nast´puje
z dniem:
1) powstania nadp∏aty — w przy-

padkach, o których mowa
w art. 73 § 1 pkt 1, 2 i 5 oraz § 2,

2) z∏o˝enia wniosku o stwierdzenie
nadp∏aty.

Art. 76b. Przepisy art. 76, art. 76a, art. 77b
i art. 80 stosuje si´ odpowiednio do
zwrotu podatku. Zaliczenie, o którym
mowa w art. 76a § 2 pkt 1, nast´puje
z dniem z∏o˝enia deklaracji wykazujà-
cej zwrot podatku.

Art. 76c. Nadp∏at´ wynikajàcà z zaliczek na po-
datek zwraca si´ po zakoƒczeniu okre-
su, za który rozlicza si´ podatek. Je˝eli
jednak nadp∏ata wynika z decyzji
stwierdzajàcej nadp∏at´, wydanej
w zwiàzku z art. 75 § 1, zwrot nadp∏aty
nast´puje w terminie 30 dni od dnia
wydania tej decyzji.

Art. 77. § 1. Nadp∏ata podlega zwrotowi w ter-
minie:

1) 30 dni od dnia wydania decyzji
o zmianie, uchyleniu lub stwier-
dzeniu niewa˝noÊci decyzji:
a) ustalajàcej wysokoÊç zobo-

wiàzania podatkowego,
b) okreÊlajàcej wysokoÊç zobo-

wiàzania podatkowego,
c) o odpowiedzialnoÊci podatko-

wej p∏atnika lub inkasenta, 
d) o odpowiedzialnoÊci podatko-

wej osoby trzeciej lub spadko-
biercy,

z zastrze˝eniem § 3,

2) 30 dni od dnia wydania decyzji
stwierdzajàcej nadp∏at´,

3) 30 dni od dnia dor´czenia orga-
nowi podatkowemu orzeczenia
sàdu administracyjnego wraz
z jego uzasadnieniem, uchylajà-
cego decyzj´ organu podatkowe-
go pierwszej instancji lub stwier-
dzajàcego jej niewa˝noÊç, z za-
strze˝eniem § 3,

4) 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku,
o którym mowa w art. 74,

5) 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia ze-
znania lub deklaracji, o których
mowa w art. 73 § 2, z zastrze˝e-
niem § 2,

6) 2 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wnio-
sku o stwierdzenie nadp∏aty wraz
ze skorygowanym zeznaniem
(deklaracjà) w przypadkach,
o których mowa w art. 75 § 3, lecz
nie wczeÊniej ni˝ w terminie
3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia ze-
znania lub deklaracji, o których
mowa w art. 73 § 2. 

§ 2. W przypadku skorygowania deklara-
cji lub zeznania w trybie okreÊlonym
w art. 274 lub art. 274a nadp∏ata
podlega zwrotowi w terminie 3 mie-
si´cy od dnia skorygowania przez
podatnika deklaracji lub zeznania. 
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§ 3. W przypadku uchylenia decyzji,
o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a)—d),
lub stwierdzenia jej niewa˝noÊci, je-
˝eli nast´pnie, w terminie 3 miesi´-
cy od dnia uchylenia lub stwierdze-
nia niewa˝noÊci przez organ podat-
kowy lub od dnia dor´czenia orga-
nowi podatkowemu orzeczenia sà-
du administracyjnego wraz z jego
uzasadnieniem, uchylajàcego decy-
zj´ lub stwierdzajàcego jej niewa˝-
noÊç, zostanie wydana decyzja w tej
samej sprawie, nadp∏ata, którà sta-
nowi ró˝nica mi´dzy podatkiem
wp∏aconym a podatkiem wynikajà-
cym z tej decyzji, podlega zwrotowi
w terminie 30 dni od dnia wydania
nowej decyzji.

§ 4. W przypadku niewydania nowej de-
cyzji w terminie, o którym mowa
w § 3, nadp∏ata stanowiàca kwot´
wp∏aconà na podstawie decyzji
uchylonej lub decyzji, której niewa˝-
noÊç stwierdzono, podlega zwroto-
wi bez zb´dnej zw∏oki. 

Art. 77a. Organ podatkowy mo˝e, na wniosek
podatnika, w przypadkach uzasadnio-
nych jego wa˝nym interesem, dokonaç
zwrotu nadwy˝ki wp∏aconych kwot za-
liczek na podatek dochodowy.

Art. 77b. § 1. Zwrot nadp∏aty nast´puje:

1) na wskazany rachunek bankowy
podatnika, p∏atnika lub inkasen-
ta obowiàzanego do posiadania
rachunku bankowego,

2) w gotówce, je˝eli podatnik, p∏at-
nik lub inkasent nie sà obowiàza-
ni do posiadania rachunku ban-
kowego, chyba ˝e za˝àdajà
zwrotu nadp∏aty na rachunek
bankowy.

§ 2. Za dzieƒ zwrotu nadp∏aty uwa˝a
si´ dzieƒ:

1) obcià˝enia rachunku bankowe-
go organu podatkowego na pod-
stawie polecenia przelewu,

2) z∏o˝enia przekazu pocztowego,

3) wyp∏acenia kwoty nadp∏aty
przez organ podatkowy lub po-
stawienia nadp∏aty do dyspozy-
cji podatnika w kasie.

§ 3. Nadp∏ata, której wysokoÊç nie
przekracza kosztów upomnienia
w post´powaniu egzekucyjnym,
podlega zwrotowi wy∏àcznie w ka-
sie.

§ 4. Nadp∏ata zwracana przekazem
pocztowym jest pomniejszana
o koszty jej zwrotu.

Art. 78. § 1. Nadp∏aty podlegajà oprocentowa-
niu w wysokoÊci równej wysokoÊci
odsetek za zw∏ok´ pobieranych od
zaleg∏oÊci podatkowych, z zastrze˝e-
niem § 2.

§ 2. Nadp∏aty, o których mowa w art. 76
§ 2, nie podlegajà oprocentowaniu.

§ 3. Oprocentowanie przys∏uguje:

1) w przypadkach przewidzianych
w art. 77 § 1 pkt 1 lit. a)—d), z za-
strze˝eniem pkt 2, oraz w przy-
padku, o którym mowa w art. 77
§ 1 pkt 3 — od dnia powstania
nadp∏aty,

2) w przypadkach przewidzianych
w art. 77 § 1 pkt 1 lit. a)—d) — od
dnia wydania decyzji o zmianie
lub uchyleniu decyzji, je˝eli organ
podatkowy nie przyczyni∏ si´ do
powstania przes∏anki zmiany lub
uchylenia decyzji, a nadp∏ata nie
zosta∏a zwrócona w terminie,

3) w przypadkach przewidzianych
w art. 77 § 1 pkt 2 i pkt 6 — od dnia
z∏o˝enia wniosku o stwierdzenie
nadp∏aty wraz ze skorygowanym
zeznaniem (deklaracjà):

a) je˝eli nadp∏ata nie zosta∏a
zwrócona w terminie 30 dni od
dnia wydania decyzji stwier-
dzajàcej nadp∏at´, 

b) je˝eli decyzja stwierdzajàca
nadp∏at´ nie zosta∏a wydana
w terminie 2 miesi´cy od dnia
z∏o˝enia wniosku o stwierdze-
nie nadp∏aty, chyba ̋ e do opóê-
nienia w wydaniu decyzji przy-
czyni∏ si´ podatnik, p∏atnik lub
inkasent,

c) je˝eli nadp∏ata nie zosta∏a zwró-
cona w terminie, o którym mo-
wa w art. 77 § 1 pkt 6, chyba ˝e
do opóênienia w zwrocie nad-
p∏aty przyczyni∏ si´ podatnik,
p∏atnik lub inkasent,

4) w przypadku przewidzianym
w art. 77 § 1 pkt 5 i § 2 — od dnia
powstania nadp∏aty, je˝eli nad-
p∏ata nie zosta∏a zwrócona w ter-
minie 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia
zeznania lub deklaracji, o których
mowa w art. 73 § 2, lub od dnia
z∏o˝enia korekty zeznania lub de-
klaracji w trybie art. 274 lub
art. 274a.

§ 4. Oprocentowanie z tytu∏u nadp∏aty
przys∏uguje do dnia zwrotu nadp∏a-
ty, zaliczenia jej na poczet zaleg∏ych
lub bie˝àcych zobowiàzaƒ podatko-
wych lub dnia z∏o˝enia wniosku
o zaliczenie nadp∏aty na poczet przy-
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sz∏ych zobowiàzaƒ podatkowych,
z zastrze˝eniem § 5 pkt 2.

§ 5. W przypadku przewidzianym w art. 77
§ 1 pkt 4 oprocentowanie przys∏ugu-
je za okres:
1) od dnia powstania nadp∏aty do

dnia jej zwrotu — pod warunkiem
z∏o˝enia przez podatnika wniosku
o zwrot nadp∏aty w terminie
30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
orzeczenia Trybuna∏u Konstytu-
cyjnego o utracie mocy obowià-
zujàcej w ca∏oÊci lub w cz´Êci ak-
tu normatywnego, lub dnia,
w którym uchylono lub zmienio-
no w ca∏oÊci lub w cz´Êci ten akt,

2) od dnia powstania nadp∏aty do
trzydziestego dnia od dnia wej-
Êcia w ˝ycie orzeczenia Trybuna∏u
Konstytucyjnego o utracie mocy
obowiàzujàcej w ca∏oÊci lub
w cz´Êci aktu normatywnego lub
dnia, w którym uchylono lub
zmieniono w ca∏oÊci lub w cz´Êci
ten akt — je˝eli wniosek o zwrot
nadp∏aty zosta∏ z∏o˝ony po up∏y-
wie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
orzeczenia Trybuna∏u Konstytu-
cyjnego o utracie mocy obowià-
zujàcej w ca∏oÊci lub w cz´Êci ak-
tu normatywnego, lub dnia,
w którym uchylono lub zmienio-
no w ca∏oÊci lub w cz´Êci ten akt.

Art. 78a. Je˝eli kwota dokonanego zwrotu po-
datku nie pokrywa kwoty nadp∏aty
wraz z jej oprocentowaniem, zwróconà
kwot´ zalicza si´ proporcjonalnie na
poczet kwoty nadp∏aty oraz kwoty jej
oprocentowania w takim stosunku,
w jakim w dniu zwrotu pozostaje kwo-
ta nadp∏aty do kwoty oprocentowania.

Art. 79. § 1. Post´powanie w sprawie stwierdze-
nia nadp∏aty nie mo˝e zostaç 
wszcz´te w czasie trwania post´po-
wania podatkowego lub kontroli po-
datkowej oraz w okresie mi´dzy za-
koƒczeniem kontroli a wszcz´ciem
post´powania — w zakresie zobo-
wiàzaƒ podatkowych, których doty-
czy post´powanie lub kontrola.

§ 2. Prawo do z∏o˝enia wniosku o stwier-
dzenie nadp∏aty wygasa:

1) w przypadkach, o których mowa
w art. 75 § 1, po up∏ywie 5 lat od
dnia:
a) pobrania przez p∏atnika podat-

ku nienale˝nie lub w wysokoÊci
wi´kszej od nale˝nej,

b) uprawomocnienia si´ decyzji
o uchyleniu lub zmianie decy-
zji, na podstawie której p∏atnik
dokona∏ obliczenia podatku,

c) uprawomocnienia si´ decyzji
o uchyleniu lub zmianie decyzji
o odpowiedzialnoÊci podatko-
wej osoby trzeciej lub o odpo-
wiedzialnoÊci podatkowej
spadkobiercy,

2) w przypadkach, o których mowa
w art. 75 § 2 pkt 1 lit. a) i b) oraz
w pkt 2 lit. a) i b) — po up∏ywie
5 lat od dnia z∏o˝enia zeznania
(deklaracji),

3) w przypadkach, o których mowa
w art. 75 § 2 pkt 1 lit. c) oraz
w pkt 2 lit. c) — po up∏ywie 5 lat od
dnia, w którym dokonano wp∏aty
podatku.

§ 3. Przepisu § 2 pkt 2 nie stosuje si´, je-
˝eli ustawy podatkowe przewidujà
inny tryb zwrotu podatku.

Art. 80. § 1. Prawo do zwrotu nadp∏aty podatku
wygasa po up∏ywie 5 lat, liczàc od
koƒca roku kalendarzowego, w któ-
rym up∏ynà∏ termin jej zwrotu.

§ 2. Po up∏ywie terminu okreÊlonego
w § 1 wygasa równie˝ prawo do z∏o-
˝enia wniosku o zaliczenie nadp∏aty
na poczet przysz∏ych zobowiàzaƒ
podatkowych oraz mo˝liwoÊç zali-
czenia nadp∏aty na poczet zaleg∏ych
oraz bie˝àcych zobowiàzaƒ podat-
kowych.

§ 3. Z∏o˝enie wniosku o stwierdzenie
nadp∏aty, zwrot nadp∏aty lub zalicze-
nie jej na poczet przysz∏ych zobo-
wiàzaƒ podatkowych przerywa bieg
terminu do zwrotu nadp∏aty.

Rozdzia∏ 10

Korekta deklaracji

Art. 81. Skorygowanie deklaracji nast´puje
przez z∏o˝enie korygujàcej deklaracji
wraz z do∏àczonym pisemnym uzasad-
nieniem przyczyn korekty.

Art. 81a. § 1. Je˝eli odr´bne przepisy nie stano-
wià inaczej, podatnicy, których zo-
bowiàzanie podatkowe powstaje
w sposób przewidziany w art. 21
§ 1 pkt 1, mogà skorygowaç
uprzednio z∏o˝one zeznanie (dekla-
racj´), je˝eli:

1) w zeznaniach (deklaracjach),
o których mowa w art. 73 § 2,
wykazali zobowiàzanie podatko-
we nienale˝ne lub w wysokoÊci
wi´kszej od nale˝nej i wp∏acili
zadeklarowany podatek albo
wykazali kwot´ nadp∏aty w wy-
sokoÊci mniejszej od nale˝nej,

2) w deklaracjach innych ni˝ wy-
mienione w art. 73 § 2 pkt 2 i 3
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wykazali zobowiàzanie podatko-
we nienale˝ne lub w wysokoÊci
wi´kszej od nale˝nej i wp∏acili
zadeklarowany podatek,

3) w z∏o˝onej deklaracji wykazali
zobowiàzanie podatkowe w wy-
sokoÊci ni˝szej od nale˝nej albo
kwot´ nadp∏aty lub zwrotu po-
datku w wysokoÊci wi´kszej od
nale˝nej.

§ 2. Uprawnienie do skorygowania de-
klaracji przys∏uguje:

1) p∏atnikom, je˝eli w z∏o˝onej de-
klaracji wykazali:

a) podatek pobrany w wysokoÊci
mniejszej lub wi´kszej od na-
le˝nej,

b) podatek nale˝ny w wysokoÊci
mniejszej lub wi´kszej od po-
branej,

2) inkasentom, je˝eli w z∏o˝onej de-
klaracji wykazali:

a) podatek nale˝ny w wysokoÊci
mniejszej od pobranej,

b) podatek w wysokoÊci mniej-
szej lub wi´kszej od pobranej.

Art. 81b. § 1. Uprawnienie, o którym mowa
w art. 81a:

1) ulega zawieszeniu na czas trwa-
nia post´powania podatkowego
lub kontroli podatkowej oraz
w okresie mi´dzy zakoƒczeniem
kontroli a wszcz´ciem post´po-
wania — w zakresie zobowiàzaƒ
podatkowych, których dotyczy
post´powanie lub kontrola,

2) przys∏uguje nadal — w zakresie,
w jakim w toku post´powania
podatkowego lub kontroli po-
datkowej nie stwierdzono naru-
szenia prawa lub nie wydano de-
cyzji okreÊlajàcej wysokoÊç zo-
bowiàzania podatkowego.

§ 2. Korekta z∏o˝ona w przypadku,
o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wy-
wo∏uje skutków prawnych.

Art. 81c. Je˝eli odr´bne przepisy nie stanowià
inaczej, podatnicy, p∏atnicy i inkasenci
mogà sk∏adaç korekty deklaracji, rów-
nie˝ je˝eli nie wp∏ywa to na wysokoÊç
zobowiàzania podatkowego, wysokoÊç
kwoty nadp∏aty lub zwrotu podatku.”;

62) w art. 82:

a) w § 1:

— skreÊla si´ wyrazy „lub wykonujàce wolny za-
wód”, 

— w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) w zakresie i na zasadach okreÊlonych
w odr´bnych ustawach.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Banki obowiàzane sà do sporzàdzania
i przekazywania comiesi´cznych informa-
cji o za∏o˝onych i zlikwidowanych rachun-
kach bankowych osób prowadzàcych dzia-
∏alnoÊç gospodarczà urz´dowi skarbowe-
mu w∏aÊciwemu wed∏ug siedziby banku,
w terminie do 7 dnia nast´pnego miesiàca.
Informacje zawierajà numer rachunku, da-
ne identyfikujàce jego posiadacza oraz da-
t´ za∏o˝enia albo likwidacji rachunku.”,

c) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Jednostki organizacyjne Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych na pisemne ˝àdanie
urz´dów skarbowych obowiàzane sà do
sporzàdzenia i przekazania informacji
o sk∏adkach p∏atnika i ubezpieczonego.”,

d) w § 3 po wyrazie „opodatkowania” dodaje si´
wyrazy „oraz innych ratyfikowanych umów mi´-
dzynarodowych, których stronà jest Rzeczpo-
spolita Polska”,

e) w § 5 wyrazy „w § 1 pkt 1 i w § 2” zast´puje si´
wyrazami „w § 1 pkt 1, § 2 i § 2a”;

63) po art. 82 dodaje si´ art. 82a w brzmieniu:

„Art. 82a. § 1. Osoby prawne, jednostki organiza-
cyjne niemajàce osobowoÊci praw-
nej oraz osoby fizyczne prowadzàce
dzia∏alnoÊç gospodarczà obowiàza-
ne sà do gromadzenia, sporzàdzania
i przekazywania, bez wezwania
przez organ podatkowy, informacji
o wynagrodzeniach za Êwiadczone
na ich rzecz us∏ugi (wykonywanà
prac´), wyp∏acanych przez podmiot
b´dàcy nierezydentem osobom fi-
zycznym b´dàcym nierezydentami
w rozumieniu przepisów prawa de-
wizowego, Êwiadczàcym te us∏ugi
(wykonujàcym prac´), je˝eli:

1) w zwiàzku z umowami o unikaniu
podwójnego opodatkowania oraz
innymi ratyfikowanymi umowa-
mi mi´dzynarodowymi, których
stronà jest Rzeczpospolita Polska,
mo˝e to mieç wp∏yw na powsta-
nie obowiàzku podatkowego lub
wysokoÊç zobowiàzania podatko-
wego osób otrzymujàcych wyna-
grodzenie,

2) podmiot b´dàcy nierezydentem
bezpoÊrednio lub poÊrednio bie-
rze udzia∏ w zarzàdzaniu lub kon-
troli podmiotu, którego dotyczy
obowiàzek informacyjny, albo po-
siada udzia∏ w kapitale tego pod-
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miotu uprawniajàcy do co naj-
mniej 5% wszystkich praw g∏osu.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres
informacji, o których mowa w § 1,
a tak˝e szczegó∏owe zasady, ter-
min oraz tryb ich sporzàdzania, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem
czasu pobytu nierezydenta w kra-
ju, danych identyfikujàcych niere-
zydenta i podmiot wyp∏acajàcy
nierezydentowi wynagrodzenie,
wysokoÊç wynagrodzenia, formy
i termin jego wyp∏aty.”;

64) w art. 84 w § 2 po wyrazie „ich” dodaje si´ wyrazy
„form´, z uwzgl´dnieniem formy wypisu aktu,”;

65) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86. § 1. Podatnicy obowiàzani do prowadze-
nia ksiàg podatkowych przechowujà
ksi´gi i zwiàzane z ich prowadzeniem
dokumenty do czasu up∏ywu okresu
przedawnienia zobowiàzania podat-
kowego.

§ 2. W razie likwidacji lub rozwiàzania
osoby prawnej lub jednostki organi-
zacyjnej niemajàcej osobowoÊci
prawnej podmiot dokonujàcy jej li-
kwidacji lub rozwiàzania zawiadamia
pisemnie w∏aÊciwy organ podatko-
wy, nie póêniej ni˝ w ostatnim dniu
istnienia tej osoby prawnej lub jed-
nostki organizacyjnej, o miejscu prze-
chowywania ksiàg podatkowych oraz
dokumentów zwiàzanych z ich pro-
wadzeniem.”;

66) w art. 87 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Je˝eli odr´bne przepisy nie stanowià inaczej,
podatnicy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodar-
czà obowiàzani sà na ˝àdanie kupujàcego lub
us∏ugobiorcy wystawiç rachunek potwierdza-
jàcy dokonanie sprzeda˝y lub wykonanie
us∏ugi.

§ 2. Obowiàzek wystawienia rachunku, o którym
mowa w § 1, nie dotyczy rolników sprzedajà-
cych produkty roÊlinne i zwierz´ce pochodzà-
ce z w∏asnej uprawy lub hodowli, nieprzero-
bione sposobem przemys∏owym, chyba ˝e
sprzeda˝ jest dokonywana w ich odr´bnych,
sta∏ych miejscach sprzeda˝y, poza obr´bem
uprawy lub hodowli.”;

67) w art. 88 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Podatnicy wystawiajàcy rachunki sà obowià-
zani kolejno je numerowaç i przechowywaç
kopie tych rachunków, w kolejnoÊci ich wy-
stawienia, do czasu up∏ywu okresu przedaw-
nienia zobowiàzania podatkowego.”;

68) w art. 89 w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „lub wykony-
wania wolnego zawodu”;

69) w art. 92 dodaje si´ § 3 i 4 w brzmieniu:

„§ 3. Ma∏˝onkowie wspólnie opodatkowani na
podstawie odr´bnych przepisów ponoszà so-
lidarnà odpowiedzialnoÊç za zobowiàzania
podatkowe oraz solidarna jest ich wierzytel-
noÊç o zwrot nadp∏aty podatku. 

§ 4. Do wierzytelnoÊci o zwrot nadp∏aty, o której
mowa w § 3, stosuje si´ przepisy Kodeksu cy-
wilnego o wierzytelnoÊciach cywilnopraw-
nych.”;

70) tytu∏ rozdzia∏u 14 w dziale III otrzymuje brzmienie:

„Prawa i obowiàzki nast´pców prawnych oraz pod-
miotów przekszta∏conych”;

71) art. 93 otrzymuje brzmienie:

„Art. 93. § 1. Osoba prawna zawiàzana (powsta∏a)
w wyniku ∏àczenia si´:

1) osób prawnych, 

2) osobowych spó∏ek handlowych,

3) osobowych i kapita∏owych spó∏ek
handlowych

— wst´puje we wszelkie przewidzia-
ne w przepisach prawa podatkowego
prawa i obowiàzki ka˝dej z ∏àczàcych
si´ osób lub spó∏ek.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio
do osoby prawnej ∏àczàcej si´ przez
przej´cie:

1) innej osoby prawnej (osób praw-
nych),

2) osobowej spó∏ki handlowej (oso-
bowych spó∏ek handlowych).

§ 3. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio
do osoby prawnej przejmujàcej za-
k∏ad (oddzia∏) samodzielnie sporzà-
dzajàcy bilans.”;

72) po art. 93 dodaje si´ art. 93a—93e w brzmieniu:

„Art. 93a. § 1. Osoba prawna zawiàzana (powsta-
∏a) w wyniku:

1) przekszta∏cenia innej osoby praw-
nej,

2) przekszta∏cenia spó∏ki niemajàcej
osobowoÊci prawnej 

— wst´puje we wszelkie przewidzia-
ne w przepisach prawa podatkowe-
go prawa i obowiàzki przekszta∏ca-
nej osoby lub spó∏ki.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio
do:

1) osobowej spó∏ki handlowej za-
wiàzanej (powsta∏ej) w wyniku
przekszta∏cenia:
a) innej spó∏ki niemajàcej osobo-

woÊci prawnej,
b) spó∏ki kapita∏owej,
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2) spó∏ki niemajàcej osobowoÊci
prawnej, do której osoba fizyczna
wnios∏a na pokrycie udzia∏u
wk∏ad w postaci swojego przed-
si´biorstwa.

Art. 93b. Przepisy art. 93 i art. 93a stosuje si´ od-
powiednio do ∏àczenia si´ i przekszta∏-
ceƒ komunalnych zak∏adów bud˝eto-
wych.

Art. 93c. § 1. W przewidziane przepisami prawa
podatkowego uprawnienia osoby
prawnej wykreÊlonej z w∏aÊciwego
rejestru na skutek jej podzia∏u:

1) wst´pujà — w zakresie uprawnieƒ
majàtkowych — osoby prawne
powsta∏e w wyniku podzia∏u
(zgodnie z planem podzia∏u),
z tym ˝e w zakresie rozliczeƒ z ty-
tu∏u podatku od towarów i us∏ug,
w przypadku gdy cz´Êci majàtku
dzielonej osoby prawnej przejmo-
wane w wyniku podzia∏u:

a) stanowià zak∏ady (oddzia∏y) b´-
dàce odr´bnymi podatnikami
tego podatku — osoby prawne
lub jej zak∏ady (oddzia∏y) przej-
mujàce te zak∏ady, w zakresie
przejmowanego zak∏adu,

b) nie stanowià zak∏adów (oddzia-
∏ów) b´dàcych odr´bnymi po-
datnikami tego podatku — jed-
na z nowo utworzonych osób
lub jej zak∏ad (oddzia∏), b´dàcy
odr´bnym podatnikiem tego
podatku, przejmujàca najwi´k-
szà cz´Êç majàtku trwa∏ego s∏u-
˝àcego czynnoÊciom opodat-
kowanym podatkiem od towa-
rów i us∏ug (wskazana w planie
podzia∏u),

2) wst´puje — w zakresie uprawnieƒ
niemajàtkowych — jedna z nowo
utworzonych osób (wskazana
w planie podzia∏u).

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio
do osoby prawnej przejmujàcej ma-
jàtek osoby prawnej wykreÊlonej
z w∏aÊciwego rejestru na skutek jej
podzia∏u.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´, je˝eli ma-
jàtek dzielonej osoby prawnej przej-
mowany w wyniku podzia∏u stanowi
zorganizowanà cz´Êç przedsi´bior-
stwa. 

Art. 93d. Przepisy art. 93—93c majà zastosowanie
równie˝ do praw i obowiàzków wynika-
jàcych z decyzji wydanych na podstawie
przepisów prawa podatkowego.

Art. 93e. Przepisy art. 93—93d stosuje si´ w zakre-
sie, w jakim odr´bne ustawy, umowy

o unikaniu podwójnego opodatkowania
oraz inne ratyfikowane umowy mi´dzy-
narodowe, których stronà jest Rzeczpo-
spolita Polska, nie stanowià inaczej.”;

73) w art. 94 wyrazy „i 7” zast´puje si´ wyrazami 
„ , art. 93d i art. 93e”;

74) w art. 96 w pkt 1 wyrazy „zaleg∏oÊci podatkowej”
zast´puje si´ wyrazami „zobowiàzania podatkowe-
go”;

75) w art. 97 dodaje si´ § 3 i 4 w brzmieniu:

„§ 3. Przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio do praw
i obowiàzków z tytu∏u sprawowanej przez
spadkodawc´ funkcji p∏atnika.

§ 4. Przepisy § 1—3 stosuje si´ równie˝ do praw
i obowiàzków wynikajàcych z decyzji wyda-
nych na podstawie przepisów prawa podat-
kowego.”;

76) po art. 97 dodaje si´ art. 97a w brzmieniu:

„Art. 97a. Do spadkobiercy w zakresie przej´tych
przez niego zobowiàzaƒ spadkodawcy
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 48
§ 1—3 oraz art. 67 § 1—2.”;

77) w art. 98:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ do odpo-
wiedzialnoÊci spadkobierców za:

1) zaleg∏oÊci podatkowe, w tym równie˝ za
zaleg∏oÊci, o których mowa w art. 52 § 1,

2) odsetki za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatko-
wych spadkodawcy,

3) pobrane, a niewp∏acone podatki z tytu∏u
sprawowanej przez spadkodawc´ funk-
cji p∏atnika lub inkasenta,

4) niezwrócone przez spadkodawc´ zaliczki
na naliczony podatek od towarów
i us∏ug oraz ich oprocentowanie,

5) op∏at´ prolongacyjnà,

6) koszty post´powania podatkowego,

7) koszty upomnienia i koszty post´powa-
nia egzekucyjnego prowadzonego wo-
bec spadkodawcy powsta∏e do dnia
otwarcia spadku.”,

b) skreÊla si´ § 3;

78) w art. 99 wyrazy „art. 70, 71, 76 § 1 oraz art. 78 § 1”
zast´puje si´ wyrazami „art. 68, 70, 71, 77 § 1 oraz
art. 80 § 1”;

79) art. 100 otrzymuje brzmienie:

„Art. 100. § 1. Organy podatkowe w∏aÊciwe ze
wzgl´du na ostatnie miejsce za-
mieszkania spadkodawcy orzekajà
w odr´bnych decyzjach o zakresie
odpowiedzialnoÊci poszczególnych
spadkobierców.
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§ 2. W decyzji organ podatkowy okreÊla
wysokoÊç zobowiàzaƒ spadkodaw-
cy, o których mowa w art. 98 § 1 i 2.

§ 3. Termin p∏atnoÊci przez spadkobierc´
zobowiàzaƒ, o których mowa w § 2,
wynosi 14 dni od dnia dor´czenia
decyzji.”;

80) w art. 101 skreÊla si´ § 3;

81) w art. 102 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1
i dodaje si´ § 2 i 3 w brzmieniu: 

„§ 2. W razie Êmierci strony w toku post´powania
w sprawach dotyczàcych praw lub obowiàz-
ków wymienionych w art. 97 w miejsce do-
tychczasowej strony wst´pujà jej spadkobier-
cy. 

§ 3. Przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio do nast´p-
ców prawnych, o których mowa w art. 93— 93c
i art. 94.”;

82) art. 103 otrzymuje brzmienie:

„Art. 103. § 1. Organy podatkowe zawiadamiajà
spadkobierców o:

1) z∏o˝onych przez spadkodawc´ od-
wo∏aniach od decyzji, za˝aleniach
na postanowienia i skargach do
sàdu administracyjnego, 

2) decyzjach wydanych na podsta-
wie art. 48 § 1,

3) decyzjach i postanowieniach, któ-
re zosta∏y dor´czone spadkodaw-
cy, a w dniu jego Êmierci nie up∏y-
nà∏ jeszcze termin do z∏o˝enia od-
wo∏ania, za˝alenia lub skargi do
sàdu administracyjnego,

4) wszcz´tej kontroli podatkowej,

5) z∏o˝onych przez spadkodawc´
wnioskach o wszcz´cie post´po-
wania,

6) post´powaniach wszcz´tych
z urz´du wobec spadkodawcy.

§ 2. W przypadkach, o których mowa
w § 1 pkt 1 i 3, terminy do z∏o˝enia
odwo∏ania, za˝alenia lub skargi do
sàdu administracyjnego biegnà po-
nownie od dnia dor´czenia zawiado-
mienia.”;

83) w art. 104:

a) w § 1 po wyrazie „spadkobierców” dodaje si´
wyrazy „ , na podstawie posiadanych danych,”, 

b) w § 2 wyrazy „lub odliczeƒ” zast´puje si´ wyra-
zem „podatkowych”,

c) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w § 2,
organ podatkowy dor´cza spadkobiercom
decyzj´ ustalajàcà wysokoÊç zobowiàzania

podatkowego lub stwierdzajàcà nadp∏a-
t´.”,

d) skreÊla si´ § 4; 

84) w art. 105 § 2—4 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. Przypadajàce na rzecz spadkodawcy nadp∏aty
oraz zwroty podatków, a tak˝e oprocentowa-
nie z tych tytu∏ów zwracane sà poszczegól-
nym spadkobiercom w proporcji okreÊlonej
w ich zgodnym oÊwiadczeniu woli, pod wa-
runkiem z∏o˝enia w organie podatkowym:

1) prawomocnego postanowienia sàdu
o stwierdzeniu nabycia spadku,

2) zgodnego oÊwiadczenia woli wszystkich
spadkobierców o podziale tych nale˝noÊci. 

§ 3. W razie niez∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym
mowa w § 2 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia
z∏o˝enia prawomocnego postanowienia sàdu
o stwierdzeniu nabycia spadku kwoty nale˝-
nych nadp∏at i zwrotów podatku, a tak˝e kwo-
ty oprocentowania z tych tytu∏ów sk∏adane sà
do depozytu organu podatkowego. Nadp∏ata
lub zwrot podatku sà pomniejszane o koszty
przechowywania w depozycie.

§ 4. Oprocentowanie naliczane jest nadal, je˝eli
zwrot nadp∏aty lub zwrot podatku nie zosta∏
dokonany w terminie 15 dni od dnia z∏o˝enia
oÊwiadczenia, o którym mowa w § 2 pkt 2.”;

85) w art. 107 po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Osoby trzecie odpowiadajà ca∏ym swoim
majàtkiem solidarnie z nast´pcà prawnym
podatnika za przej´te przez niego zaleg∏oÊci
podatkowe.”;

86) art. 108 otrzymuje brzmienie:

„Art. 108. § 1. O odpowiedzialnoÊci podatkowej
osoby trzeciej organ podatkowy
orzeka w drodze decyzji.

§ 2. Post´powanie w sprawie odpowie-
dzialnoÊci podatkowej osoby trze-
ciej nie mo˝e zostaç wszcz´te przed:

1) up∏ywem terminu p∏atnoÊci usta-
lonego zobowiàzania,

2) dniem dor´czenia decyzji:

a) okreÊlajàcej wysokoÊç zobo-
wiàzania podatkowego,

b) o odpowiedzialnoÊci podatko-
wej p∏atnika lub inkasenta,

c) w sprawie zwrotu zaliczki nali-
czonego podatku od towarów
i us∏ug,

d) okreÊlajàcej wysokoÊç nale˝-
nych odsetek za zw∏ok´,

3) dniem wszcz´cia post´powania
egzekucyjnego — w przypadku,
o którym mowa w § 3.
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§ 3. W razie wystawienia tytu∏u wyko-
nawczego na podstawie deklaracji,
na zasadach przewidzianych w prze-
pisach o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji, przed orzecze-
niem o odpowiedzialnoÊci osoby
trzeciej nie wymaga si´ uprzedniego
wydania decyzji okreÊlajàcej wyso-
koÊç zobowiàzania podatkowego
i decyzji, o której mowa w art. 53a.

§ 4. Egzekucja zobowiàzania wynikajà-
cego z decyzji o odpowiedzialnoÊci
podatkowej osoby trzeciej mo˝e byç
wszcz´ta dopiero wówczas, gdy eg-
zekucja z majàtku podatnika okaza∏a
si´ w ca∏oÊci lub w cz´Êci bezsku-
teczna.”;

87) art. 109 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 109. § 1. W sprawie odpowiedzialnoÊci po-
datkowej osoby trzeciej przepisy
art. 29, art. 33, art. 33a, art. 34 § 1,
art. 41 § 1, art. 47 § 1, art. 48 § 1 pkt 2
i 3, art. 49, art. 51 § 1, art. 53 § 3,
art. 55, art. 57, art. 59, art. 60,
art. 64—66 oraz art. 67 § 1—3 stosu-
je si´ odpowiednio.

§ 2. W razie niedotrzymania terminu
p∏atnoÊci osoba trzecia odpowiada
równie˝ za naliczone po dniu wyda-
nia decyzji o jej odpowiedzialnoÊci
podatkowej odsetki za zw∏ok´ od:

1) zaleg∏oÊci podatkowych,

2) nale˝noÊci wymienionych w
art. 107 § 2 pkt 1,

3) niezwróconych w terminie zali-
czek na naliczony podatek od to-
warów i us∏ug.”;

88) w art. 110 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio w ra-
zie uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa oraz separa-
cji.”;

89) w art. 111:

a) w § 1 skreÊla si´ wyrazy „lub wykonujàcym wol-
ny zawód”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ do ma∏˝on-
ków, którzy zawarli umow´ o ograniczeniu
lub wy∏àczeniu wspólnoÊci majàtkowej,
których wspólnoÊç majàtkowa zosta∏a
zniesiona przez sàd, oraz ma∏˝onków pozo-
stajàcych w separacji.”,

c) w § 5 w pkt 2 wyrazy „w § 3” zast´puje si´ wyra-
zami „w § 3 i 4”;

90) art. 112 otrzymuje brzmienie:

„Art. 112. § 1. Nabywca:

1) przedsi´biorstwa,

2) zorganizowanej cz´Êci przedsi´-
biorstwa,

3) sk∏adników majàtku zwiàzanego
z prowadzonà dzia∏alnoÊcià go-
spodarczà wymienionych w § 2,
je˝eli ich wartoÊç w dniu zbycia
wynosi co najmniej 15 000 z∏

— odpowiada ca∏ym swoim majàt-
kiem solidarnie z podatnikiem za
powsta∏e do dnia nabycia zaleg∏o-
Êci podatkowe zwiàzane z prowa-
dzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà.

§ 2. Sk∏adniki majàtku zwiàzane z pro-
wadzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà
stanowià aktywa trwa∏e w rozumie-
niu przepisów o rachunkowoÊci,
z wy∏àczeniem nale˝noÊci d∏ugoter-
minowych, udzielonych po˝yczek
i d∏ugoterminowych rozliczeƒ mi´-
dzyokresowych.

§ 3. Zakres odpowiedzialnoÊci nabywcy
jest ograniczony do wartoÊci naby-
tego przedsi´biorstwa, jego zorga-
nizowanej cz´Êci lub sk∏adników
majàtku.

§ 4. Zakres odpowiedzialnoÊci nabywcy
nie obejmuje:

1) nale˝noÊci wymienionych w
art. 107 § 2 pkt 1,

2) odsetek za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci
podatkowych oraz oprocentowa-
nia, o którym mowa w art. 107 § 2
pkt 3, powsta∏ych po dniu naby-
cia.

§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje si´ do na-
bywców b´dàcych ma∏˝onkami lub
cz∏onkami rodziny podatnika, o któ-
rych mowa w art. 111 § 3.

§ 6. Nabywca nie odpowiada za zaleg∏o-
Êci podatkowe, które nie zosta∏y wy-
kazane w zaÊwiadczeniu, o którym
mowa w art. 306g.

§ 7. Nabywca odpowiada równie˝ za za-
leg∏oÊci podatkowe zbywcy powsta-
∏e po dniu wydania zaÊwiadczenia,
o którym mowa w art. 306g, a przed
dniem nabycia przedsi´biorstwa, je-
go cz´Êci lub sk∏adników majàtku,
je˝eli od dnia wydania zaÊwiadcze-
nia do dnia zbycia:

1) up∏yn´∏o 30 dni — w przypadku
zbycia przedsi´biorstwa lub jego
cz´Êci,

2) up∏yn´∏y 3 dni — w przypadku
zbycia sk∏adników majàtku.”; 

91) art. 114 otrzymuje brzmienie:

„Art. 114. § 1. W∏aÊciciel, samoistny posiadacz lub
u˝ytkownik wieczysty rzeczy lub pra-
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wa majàtkowego pozostajàcy z u˝yt-
kownikiem danej rzeczy lub prawa
majàtkowego w zwiàzku, o którym
mowa w § 2, odpowiada za zaleg∏o-
Êci podatkowe u˝ytkownika powsta-
∏e w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià gospo-
darczà prowadzonà przez u˝ytkow-
nika, je˝eli dana rzecz lub prawo sà
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià gospodar-
czà lub s∏u˝à do jej prowadzenia.

§ 2. Zwiàzek, o którym mowa w § 1, ma
miejsce, gdy podczas trwania u˝yt-
kowania mi´dzy:

1) w∏aÊcicielem, samoistnym posia-
daczem lub u˝ytkownikiem wie-
czystym rzeczy lub prawa majàt-
kowego i jej u˝ytkownikiem lub

2) osobami pe∏niàcymi funkcje za-
rzàdzajàce, nadzorcze albo kon-
trolne w podmiocie b´dàcym
w∏aÊcicielem, samoistnym posia-
daczem lub u˝ytkownikiem wie-
czystym rzeczy lub prawa majàt-
kowego i w podmiocie b´dàcym
jego u˝ytkownikiem

— istniejà powiàzania o charakterze
rodzinnym, kapita∏owym, majàtko-
wym, w rozumieniu przepisów o po-
datku dochodowym, lub wynikajàce
ze stosunku pracy.

§ 3. OdpowiedzialnoÊç, o której mowa
w § 1, ograniczona jest do równo-
wartoÊci rzeczy lub praw majàtko-
wych b´dàcych przedmiotem u˝yt-
kowania.

§ 4. Przepisy § 1—3 stosuje si´ odpo-
wiednio do najmu, dzier˝awy, lea-
singu lub innych umów o podob-
nym charakterze.”;

92) po art. 114 dodaje si´ art. 114a w brzmieniu:

„Art. 114a. § 1. Dzier˝awca lub u˝ytkownik nieru-
chomoÊci odpowiada ca∏ym swo-
im majàtkiem solidarnie z podatni-
kiem b´dàcym w∏aÊcicielem, u˝yt-
kownikiem wieczystym lub posia-
daczem samoistnym nieruchomo-
Êci za zaleg∏oÊci podatkowe z tytu-
∏u zobowiàzaƒ podatkowych wyni-
kajàcych z opodatkowania nieru-
chomoÊci, powsta∏ych podczas
trwania dzier˝awy lub u˝ytkowa-
nia.

§ 2. Zakres odpowiedzialnoÊci dzier-
˝awcy lub u˝ytkownika nierucho-
moÊci nie obejmuje nale˝noÊci wy-
mienionych w art. 107 § 2.”;

93) w art. 115:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ do odpo-
wiedzialnoÊci by∏ego wspólnika za zaleg∏o-
Êci podatkowe z tytu∏u zobowiàzaƒ po-
wsta∏ych w okresie, gdy by∏ on wspólni-
kiem. Za zobowiàzania podatkowe powsta-
∏e, na podstawie odr´bnych przepisów, po
rozwiàzaniu spó∏ki odpowiadajà osoby b´-
dàce wspólnikami w momencie rozwiàza-
nia spó∏ki.”, 

b) skreÊla si´ § 3,

c) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Orzeczenie o odpowiedzialnoÊci, o której
mowa w § 1, za zaleg∏oÊci podatkowe spó∏-
ki z tytu∏u zobowiàzaƒ podatkowych po-
wsta∏ych w sposób przewidziany w art. 21
§ 1 pkt 1 nie wymaga uprzedniego wydania
decyzji, o których mowa w art. 108 § 2
pkt 2. W tym przypadku okreÊlenie wyso-
koÊci zobowiàzaƒ podatkowych spó∏ki,
orzeczenie o odpowiedzialnoÊci p∏atnika
(inkasenta), zwrocie zaliczki na naliczony
podatek od towarów i us∏ug lub okreÊlenie
wysokoÊci nale˝nych odsetek za zw∏ok´
nast´puje w decyzji, o której mowa
w art. 108 § 1.”,

d) po § 4 dodaje si´ § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Przepis § 4 stosuje si´ równie˝ w przypad-
ku rozwiàzania spó∏ki.”;

94) art. 116 otrzymuje brzmienie:

„Art. 116. § 1. Za zaleg∏oÊci podatkowe spó∏ki
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià,
spó∏ki z ograniczonà odpowiedzial-
noÊcià w organizacji, spó∏ki akcyjnej
lub spó∏ki akcyjnej w organizacji od-
powiadajà solidarnie ca∏ym swoim
majàtkiem cz∏onkowie jej zarzàdu,
je˝eli egzekucja z majàtku spó∏ki
okaza∏a si´ w ca∏oÊci lub w cz´Êci
bezskuteczna, a cz∏onek zarzàdu:

1) nie wykaza∏, ˝e:

a) we w∏aÊciwym czasie zg∏oszono
wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci
lub wszcz´to post´powanie za-
pobiegajàce og∏oszeniu upad∏o-
Êci (post´powanie uk∏adowe)
albo 

b) niezg∏oszenie wniosku o og∏o-
szenie upad∏oÊci lub niewszcz´-
cie post´powania zapobiegajà-
cego og∏oszeniu upad∏oÊci (po-
st´powania uk∏adowego) na-
stàpi∏o bez jego winy,

2) nie wskazuje mienia spó∏ki, z któ-
rego egzekucja umo˝liwi zaspoko-
jenie zaleg∏oÊci podatkowych
spó∏ki w znacznej cz´Êci. 

§ 2. OdpowiedzialnoÊç cz∏onków zarzà-
du, okreÊlona w § 1, obejmuje zale-
g∏oÊci podatkowe z tytu∏u zobowià-
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zaƒ, które powsta∏y w czasie pe∏nie-
nia przez nich obowiàzków cz∏onka
zarzàdu.

§ 3. W przypadku gdy spó∏ka z ograniczo-
nà odpowiedzialnoÊcià w organizacji
lub spó∏ka akcyjna w organizacji nie
posiada zarzàdu, za zaleg∏oÊci podat-
kowe spó∏ki odpowiada jej pe∏no-
mocnik albo odpowiadajà wspólni-
cy, je˝eli pe∏nomocnik nie zosta∏ po-
wo∏any. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´
odpowiednio.

§ 4. Przepisy § 1—3 stosuje si´ równie˝
do by∏ego cz∏onka zarzàdu oraz by∏e-
go pe∏nomocnika lub wspólnika
spó∏ki w organizacji.”;

95) po art. 116 dodaje si´ art. 116a w brzmieniu:

„Art. 116a. Za zaleg∏oÊci podatkowe innych osób
prawnych ni˝ wymienione w art. 116
odpowiadajà solidarnie ca∏ym swoim
majàtkiem cz∏onkowie organów zarzà-
dzajàcych tymi osobami. Przepisy
art. 116 stosuje si´ odpowiednio.”;

96) w art. 117 dodaje si´ § 3 i 4 w brzmieniu:

„§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
odpowiedzialnoÊci osoby prawnej przejmujà-
cej majàtek innej osoby prawnej w wyniku jej
podzia∏u. 

§ 4. Przepis art. 115 § 4 stosuje si´ odpowiednio
do orzekania o odpowiedzialnoÊci podatko-
wej za zaleg∏oÊci podatkowe osoby prawnej
wykreÊlonej z w∏aÊciwego rejestru na skutek
jej podzia∏u.”;

97) w art. 118 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przedawnienie zobowiàzania wynikajàcego
z decyzji, o której mowa w § 1, nast´puje po
up∏ywie 3 lat od koƒca roku kalendarzowego,
w którym zosta∏a dor´czona decyzja o odpo-
wiedzialnoÊci podatkowej osoby trzeciej.
Przepisy art. 70 § 2 pkt 1 i § 3—5 stosuje si´
odpowiednio, z tym ̋ e termin biegu przedaw-
nienia po jego przerwaniu wynosi 3 lata.”;

98) art. 119 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 119. § 1. Kwota, o której mowa w art. 41 § 1
i w art. 112 § 1 pkt 3, podlega w ka˝-
dym roku podwy˝szeniu w stop-
niu odpowiadajàcym wskaênikowi
wzrostu cen towarów i us∏ug kon-
sumpcyjnych w pierwszych dwóch
kwarta∏ach danego roku w stosunku
do analogicznego okresu poprzed-
niego roku, a je˝eli wskaênik ten ma
wartoÊç ujemnà, kwota nie ulega
zmianie. 

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych, w porozumieniu

z Prezesem G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego, og∏asza, w drodze ob-
wieszczenia, w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Mo-
nitor Polski”, do dnia 15 sierpnia da-
nego roku, kwoty, o których mowa
w art. 41 § 1 i w art. 112 § 1 pkt 3, z za-
okràgleniem do pe∏nych setek z∏o-
tych (z pomini´ciem dziesiàtek z∏o-
tych).”; 

99) w art. 121 w § 2 wyrazy „na wniosek strony udzie-
laç niezb´dnych informacji” zast´puje si´ wyraza-
mi „udzielaç niezb´dnych informacji i wyjaÊnieƒ”;

100) w art. 122 po wyrazach „za∏atwienia sprawy” do-
daje si´ wyrazy „w post´powaniu podatkowym”;

101) w art. 123 w § 2 wyrazy „zostanie wydana decyzja
w ca∏oÊci uwzgl´dniajàca wniosek strony” zast´-
puje si´ wyrazami „ma zostaç wydana decyzja
w ca∏oÊci uwzgl´dniajàca wniosek strony, oraz
w przypadkach, o których mowa w art. 200 § 2
pkt 2”;

102) w art. 130: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Pracownik urz´du skarbowego, urz´du
gminy (miasta), starostwa, urz´du mar-
sza∏kowskiego, izby skarbowej, Minister-
stwa Finansów oraz cz∏onek samorzàdo-
wego kolegium odwo∏awczego podlegajà
wy∏àczeniu od udzia∏u w post´powaniu
w sprawach dotyczàcych zobowiàzaƒ po-
datkowych oraz innych spraw normowa-
nych przepisami prawa podatkowego,
w których:

1) sà stronà,

2) pozostajà ze stronà w takim stosunku
prawnym, ˝e rozstrzygni´cie sprawy
mo˝e mieç wp∏yw na ich prawa lub
obowiàzki,

3) stronà jest ich ma∏˝onek, rodzeƒstwo,
wst´pny, zst´pny lub powinowaty
pierwszego stopnia,

4) stronami sà osoby zwiàzane z nimi z ty-
tu∏u przysposobienia, opieki lub kura-
teli,

5) byli Êwiadkami lub bieg∏ymi, byli lub sà
przedstawicielami podatnika albo
przedstawicielem podatnika jest jedna
z osób wymienionych w pkt 3 i 4,

6) brali udzia∏ w wydaniu zaskar˝onej de-
cyzji,

7) zaistnia∏y okolicznoÊci, w zwiàzku z któ-
rymi wszcz´to przeciw nim post´powa-
nie s∏u˝bowe, dyscyplinarne lub karne,

8) stronà jest osoba pozostajàca wobec
nich w stosunku nadrz´dnoÊci s∏u˝bo-
wej.”, 
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b) § 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„§ 4. Je˝eli nastàpi wy∏àczenie pracownika, od-
powiednio, naczelnik urz´du skarbowe-
go, wójt, burmistrz (prezydent miasta),
starosta albo marsza∏ek województwa,
dyrektor izby skarbowej lub minister w∏a-
Êciwy do spraw finansów publicznych
wyznaczajà innego pracownika do prowa-
dzenia sprawy.

§ 5. W przypadku wy∏àczenia cz∏onka samo-
rzàdowego kolegium odwo∏awczego jego
prezes wyznacza osob´ uprawnionà do
zastàpienia osoby wy∏àczonej. Je˝eli sa-
morzàdowe kolegium odwo∏awcze na
skutek wy∏àczenia jego cz∏onków nie mo-
˝e za∏atwiç sprawy z braku pe∏nego sk∏a-
du orzekajàcego, Prezes Rady Ministrów,
w drodze postanowienia, wyznacza do za-
∏atwienia sprawy inne samorzàdowe ko-
legium odwo∏awcze.”;

103) w art. 131:

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ma∏˝onka, rodzeƒstwa, wst´pnych, zst´p-
nych albo powinowatych pierwszego stop-
nia osób wymienionych w pkt 1 albo
pkt 2,”,

b) po § 2 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2,
minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych nie mo˝e wyznaczyç urz´du
skarbowego podlegajàcego izbie skarbo-
wej, której dyrektora lub jego zast´pcy
dotyczà przes∏anki wy∏àczenia.”; 

104) art. 132 otrzymuje brzmienie:

„Art. 132. § 1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta),
starosta, marsza∏ek województwa,
ich zast´pcy oraz skarbnik jednost-
ki samorzàdu terytorialnego podle-
gajà wy∏àczeniu od za∏atwiania
spraw dotyczàcych ich zobowiàzaƒ
podatkowych lub innych spraw
normowanych przepisami prawa
podatkowego.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ do
spraw dotyczàcych:

1) ma∏˝onka, rodzeƒstwa, wst´p-
nych, zst´pnych albo powino-
watych pierwszego stopnia
osób wymienionych w § 1,

2) osób zwiàzanych stosunkiem
przysposobienia, opieki lub ku-
rateli z osobami wymienionymi
w § 1.

§ 3. W przypadku wy∏àczenia organu,
o którym mowa w § 1, samorzàdo-
we kolegium odwo∏awcze wyzna-
cza, w drodze postanowienia, or-

gan w∏aÊciwy do za∏atwienia spra-
wy.”;

105) art. 133 otrzymuje brzmienie:

„Art. 133. § 1. Stronà w post´powaniu podatko-
wym jest podatnik, p∏atnik, inka-
sent lub ich nast´pca prawny, a tak-
˝e osoby trzecie, o których mowa
w art. 110—117, które z uwagi na
swój interes prawny ˝àdajà czyn-
noÊci organu podatkowego, do
której czynnoÊç organu podatko-
wego si´ odnosi lub której interesu
prawnego dzia∏anie organu podat-
kowego dotyczy.

§ 2. Stronà w post´powaniu podatko-
wym mo˝e byç równie˝ osoba fi-
zyczna, osoba prawna lub jednost-
ka organizacyjna niemajàca osobo-
woÊci prawnej inna ni˝ wymienio-
na w § 1, je˝eli zgodnie z przepisa-
mi prawa podatkowego przed po-
wstaniem obowiàzku podatkowe-
go cià˝à na niej szczególne obo-
wiàzki lub zamierza skorzystaç
z uprawnieƒ wynikajàcych z tego
prawa.

§ 3. W przypadku, o którym mowa
w art. 92 § 3, jednà stronà post´po-
wania sà ma∏˝onkowie i ka˝dy
z nich jest uprawniony do dzia∏ania
w imieniu obojga.”; 

106) skreÊla si´ art. 134;

107) art. 135 otrzymuje brzmienie:

„Art. 135. ZdolnoÊç prawnà i zdolnoÊç do czynno-
Êci prawnych w sprawach podatko-
wych ocenia si´ wed∏ug przepisów pra-
wa cywilnego, je˝eli przepisy prawa po-
datkowego nie stanowià inaczej.”;

108) w art. 137: 

a) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. W poszczególnych wynikajàcych w toku
post´powania kwestiach mniejszej wagi
organ podatkowy mo˝e nie ̋ àdaç pe∏no-
mocnictwa, je˝eli pe∏nomocnikiem jest
ma∏˝onek strony, a nie ma wàtpliwoÊci
co do istnienia i zakresu jego upowa˝nie-
nia do wyst´powania w imieniu stro-
ny.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W zakresie nieuregulowanym w § 1—3a
stosuje si´ przepisy prawa cywilnego.”;

109) art. 138 otrzymuje brzmienie:

„Art. 138. § 1. Organ podatkowy wyst´puje do
sàdu z wnioskiem o wyznaczenie
kuratora dla osoby niezdolnej do
czynnoÊci prawnych lub osoby nie-
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obecnej, je˝eli kurator nie zosta∏ ju˝
wyznaczony.

§ 2. W przypadku koniecznoÊci podj´-
cia czynnoÊci niecierpiàcych zw∏oki
organ podatkowy wyznacza dla
osoby nieobecnej przedstawiciela,
za jego zgodà, uprawnionego do
dzia∏ania do czasu wyznaczenia ku-
ratora dla osoby nieobecnej przez
sàd.

§ 3. Je˝eli osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niemajàca osobo-
woÊci prawnej nie mo˝e prowadziç
swoich spraw wskutek braku po-
wo∏anych do tego organów, organ
podatkowy sk∏ada do sàdu wnio-
sek o ustanowienie kuratora.”;

110) w art. 139: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Za∏atwienie sprawy wymagajàcej prze-
prowadzenia post´powania dowodowe-
go powinno nastàpiç bez zb´dnej zw∏oki,
jednak nie póêniej ni˝ w ciàgu miesiàca,
a sprawy szczególnie skomplikowanej —
nie póêniej ni˝ w ciàgu 2 miesi´cy od dnia
wszcz´cia post´powania, chyba ̋ e przepi-
sy niniejszej ustawy stanowià inaczej.”,

b) w § 2 po wyrazie „post´powania” dodaje si´
wyrazy „lub na podstawie faktów powszechnie
znanych i dowodów znanych z urz´du organo-
wi prowadzàcemu post´powanie”;

111) w art. 141: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Na nieza∏atwienie sprawy we w∏aÊciwym
terminie lub terminie ustalonym na pod-
stawie art. 140 stronie s∏u˝y ponaglenie
do:

1) organu podatkowego wy˝szego stop-
nia,

2) ministra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych, je˝eli sprawa nie zo-
sta∏a za∏atwiona przez izb´ skarbowà.”, 

b) w § 2 wyrazy „skarg´ za uzasadnionà, wyzna-
cza” zast´puje si´ wyrazami „ponaglenie za
uzasadnione, wyznacza”;

112) w art. 147 w § 1 wyrazy „6 miesi´cy” zast´puje si´
wyrazami „2 miesi´cy”;

113) w art. 149 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Zawiadomienie o dor´czeniu pisma sàsiadowi
lub dozorcy domu umieszcza si´ w oddawczej
skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania
adresata lub w widocznym miejscu przy wejÊciu
na posesj´ adresata.”;

114) w art. 150 w § 1 wyrazy „art. 148” zast´puje si´
wyrazami „art. 148 § 1”;

115) po art. 151 dodaje si´ art. 151a w brzmieniu:

„Art. 151a. Je˝eli podany przez osob´ prawnà lub
jednostk´ organizacyjnà niemajàcà
osobowoÊci prawnej adres jej siedzi-
by nie istnieje lub jest niezgodny z od-
powiednim rejestrem i nie mo˝na
ustaliç miejsca prowadzenia dzia∏al-
noÊci, pismo pozostawia si´ w aktach
sprawy ze skutkiem dor´czenia.”;

116) w art. 155 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Organ podatkowy mo˝e wezwaç stron´ lub
inne osoby do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, zeznaƒ
lub dokonania okreÊlonej czynnoÊci osobi-
Êcie, przez pe∏nomocnika lub na piÊmie, je-
˝eli jest to niezb´dne dla wyjaÊnienia stanu
faktycznego lub rozstrzygni´cia sprawy.”;

117) tytu∏ rozdzia∏u 7 w dziale IV otrzymuje brzmienie
„Przywrócenie terminu”;

118) skreÊla si´ art. 161;

119) w art. 163 w § 2 po wyrazie „postanawia” dodaje
si´ wyraz „ostatecznie”;

120) w art. 165:

a) w § 3 po wyrazie „podatkowemu” dodaje si´
wyrazy „ , z zastrze˝eniem art. 165a”;

b) po § 3 dodaje si´ § 3a i 3b w brzmieniu:

„§ 3a. O wszcz´ciu post´powania na wniosek
jednej ze stron organ podatkowy zawia-
damia wszystkie pozosta∏e osoby b´dà-
ce stronà w sprawie.

§ 3b. Datà wszcz´cia post´powania na ˝àda-
nie strony wniesione w formie elektro-
nicznej jest dzieƒ otrzymania ˝àdania
w formie elektronicznej przez organ po-
datkowy.”;

121) po art. 165 dodaje si´ art. 165a w brzmieniu:

„Art. 165a. § 1. Gdy ˝àdanie, o którym mowa
w art. 165, zosta∏o wniesione
przez osob´ nieb´dàcà stronà lub
z jakichkolwiek innych przyczyn
post´powanie nie mo˝e byç 
wszcz´te, organ podatkowy wy-
daje postanowienie o odmowie
wszcz´cia post´powania.

§ 2. Na postanowienie, o którym mo-
wa w § 1, s∏u˝y za˝alenie.”;

122) art. 167 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 167. § 1. Do czasu wydania decyzji przez or-
gan pierwszej instancji strona mo-
˝e wystàpiç o rozszerzenie zakresu
˝àdania lub zg∏osiç nowe ˝àdanie,
niezale˝nie od tego, czy ˝àdanie to
wynika z tej samej podstawy praw-
nej co dotychczasowe, pod warun-
kiem ̋ e dotyczy tego samego stanu
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faktycznego. Termin okreÊlony
w art. 139 § 1 biegnie na nowo od
dnia rozszerzenia zakresu lub zg∏o-
szenia nowego ˝àdania.

§ 2. Odmowa uwzgl´dnienia ˝àdania
w sprawie zmiany zakresu post´-
powania nast´puje w drodze po-
stanowienia. Nieuwzgl´dnione ˝à-
danie wszczyna odr´bne post´po-
wanie podatkowe; przepisy art. 165
§ 1—3b stosuje si´ odpowiednio.”;

123) w art. 168:

a) w § 1 po wyrazie „za˝alenia” dodaje si´ przeci-
nek i wyraz „wnioski”,

b) w § 2 po wyrazie „adresu” dodaje si´ wyrazy
„(miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby al-
bo miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci)”,

c) dodaje si´ § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Do podaƒ wnoszonych w formie elektro-
nicznej stosuje si´ odpowiednio przepis
art. 3a.”;

124) w art. 169: 

a) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Je˝eli podanie nie zawiera adresu, organ
pozostawia je bez rozpatrzenia. W tym
przypadku nie dokonuje si´ wezwania,
o którym mowa w § 1, oraz nie wydaje
postanowienia, o którym mowa w § 4.”,

b) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) za niezw∏ocznym rozpatrzeniem podania
przemawia interes publiczny lub wa˝ny in-
teres strony,”,

c) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Organ podatkowy wydaje postanowienie
o pozostawieniu podania bez rozpatrze-
nia, na które przys∏uguje za˝alenie.”;

125) w art. 171:

a) w § 1 w pierwszym zdaniu po wyrazie „w∏aÊci-
woÊci” skreÊla si´ wyraz „rzeczowej”,

b) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Je˝eli podanie dotyczy kilku spraw,
w tym spraw niepodlegajàcych za∏atwie-
niu przez organy podatkowe, organ po-
datkowy, do którego wniesiono podanie,
zawiadamia wnoszàcego, ˝e w tych
sprawach powinien wnieÊç odr´bne po-
danie do w∏aÊciwego organu, informu-
jàc go o treÊci art. 66 § 2 Kodeksu post´-
powania administracyjnego.”;

126) w art. 178 w § 3 skreÊla si´ wyrazy „ , je˝eli jest to
uzasadnione jej wa˝nym interesem”;

127) w art. 180 w § 1 skreÊla si´ zdanie drugie; 

128) art. 181 otrzymuje brzmienie:

„Art. 181. Dowodami w post´powaniu podatko-
wym mogà byç w szczególnoÊci ksi´gi
podatkowe, deklaracje z∏o˝one przez
stron´, zeznania Êwiadków, opinie bie-
g∏ych, materia∏y i informacje zebrane
w wyniku ogl´dzin, informacje podat-
kowe oraz inne dokumenty zgromadzo-
ne w toku czynnoÊci sprawdzajàcych
lub kontroli podatkowej, z zastrze˝e-
niem art. 284a § 3, art. 284b § 2 i art. 288
§ 2, oraz materia∏y zgromadzone w to-
ku post´powania karnego albo post´-
powania w sprawach o przest´pstwa
skarbowe lub wykroczenia skarbowe.”;

129) w art. 182:

a) w § 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Je˝eli z dowodów zgromadzonych w toku po-
st´powania podatkowego wynika potrzeba
uzupe∏nienia tych dowodów lub ich porówna-
nia z informacjami pochodzàcymi z banku,
bank jest zobowiàzany, na pisemne ̋ àdanie na-
czelnika urz´du skarbowego, do sporzàdzenia
i przekazania informacji dotyczàcych strony po-
st´powania w zakresie:”,

b) po § 3 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:
„§ 4. ˚àdanie udzielenia informacji, o którym

mowa w § 1, nast´puje w drodze postano-
wienia.”; 

130) w art. 183 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) udzieli∏a informacji, które wymagajà uzupe∏-
nienia lub porównania z informacjami pocho-
dzàcymi z instytucji finansowej.”;

131) skreÊla si´ art. 186;

132) w art. 191 po wyrazach „na podstawie” dodaje si´
wyraz „ca∏ego”; 

133) w art. 194:

a) w § 1 wyraz „administracji” zast´puje si´ wyra-
zem „w∏adzy”, 

b) w § 3 wyrazy „treÊci dokumentów wymienio-
nych” zast´puje si´ wyrazami „dokumentom
wymienionym”;

134) w art. 196 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przed odebraniem zeznania organ podatko-
wy poucza Êwiadka o prawie odmowy ze-
znaƒ i odpowiedzi na pytania oraz uprzedza
o odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe ze-
znania.”;

135) art. 197 otrzymuje brzmienie:

„Art. 197. § 1. W przypadku gdy w sprawie wy-
magane sà wiadomoÊci specjalne,
organ podatkowy mo˝e powo∏aç
na bieg∏ego osob´ dysponujàcà ta-
kimi wiadomoÊciami, w celu wyda-
nia opinii.
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§ 2. Powo∏anie na bieg∏ego nast´puje
z urz´du, je˝eli opinii bieg∏ego wy-
magajà przepisy prawa podatko-
wego.

§ 3. Do wy∏àczenia bieg∏ego stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 130
§ 1 i 2. W pozosta∏ym zakresie do
bieg∏ych stosuje si´ przepisy doty-
czàce przes∏uchania Êwiadków.”;

136) art. 199 otrzymuje brzmienie:

„Art. 199. Organ podatkowy mo˝e przes∏uchaç
stron´ po wyra˝eniu przez nià zgody.
Do przes∏uchania strony stosuje si´
przepisy dotyczàce Êwiadka, z wy∏àcze-
niem przepisów o Êrodkach przymu-
su.”;

137) w art. 200:

a) w § 1 wyraz „trzydniowy” zast´puje si´ wyra-
zem „siedmiodniowy”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´:

1) w przypadkach przewidzianych
w art. 123 § 2 oraz w art. 165 § 5,

2) w sprawach zabezpieczenia i zastawu
skarbowego.”;

138) w art. 201 w § 1 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ wyrazy „z zastrze˝eniem
art. 108 § 3 oraz art. 115 § 4.”;

139) art. 202 otrzymuje brzmienie:

„Art. 202. Organ podatkowy, który zawiesi∏ post´-
powanie z przyczyn okreÊlonych
w art. 201 § 1 pkt 1, 3 i 4, nie podejmuje
˝adnych czynnoÊci, z wyjàtkiem tych,
które majà na celu podj´cie post´powa-
nia albo zabezpieczenie dowodu.”;

140) w art. 205 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Organ podatkowy podejmuje z urz´du lub
na wniosek strony, w drodze postanowienia,
zawieszone post´powanie, gdy ustàpi∏y
przyczyny uzasadniajàce jego zawiesze-
nie.”;

141) po art. 205 dodaje si´ art. 205a w brzmieniu:

„Art. 205a. § 1. Organ podatkowy podejmuje po-
st´powanie z urz´du, gdy ustanie
przyczyna zawieszenia, w szcze-
gólnoÊci:

1) w razie Êmierci strony — po
zg∏oszeniu si´ lub po ustaleniu
spadkobierców zmar∏ego albo
po ustanowieniu, w trybie okre-
Êlonym odr´bnymi przepisami,
kuratora spadku,

2) w razie utraty zdolnoÊci do
czynnoÊci prawnych — po usta-
nowieniu kuratora,

3) w razie braku przedstawiciela
ustawowego — po jego usta-
nowieniu,

4) gdy rozstrzygni´cie sprawy jest
uzale˝nione od rozstrzygni´cia
zagadnienia wst´pnego przez
inny organ lub sàd — w dniu
powzi´cia przez organ podat-
kowy wiadomoÊci o uprawo-
mocnieniu si´ orzeczenia koƒ-
czàcego to post´powanie.

§ 2. Je˝eli w ciàgu roku od dnia wyda-
nia postanowienia o zawieszeniu
post´powania nie zg∏oszà si´ lub
nie zostanà ustaleni spadkobiercy
zmar∏ej strony, organ podatkowy
mo˝e zwróciç si´ do sàdu o usta-
nowienie kuratora spadku, chyba
˝e kurator taki ju˝ wczeÊniej zosta∏
ustanowiony.”;

142) w art. 208 w § 2 po wyrazie „wszcz´te” dodaje si´
wyrazy „ , a nie sprzeciwiajà si´ temu inne strony
oraz nie zagra˝a to interesowi publicznemu”;

143) w art. 209:

a) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Organ obowiàzany do zaj´cia stanowiska
mo˝e w razie potrzeby przeprowadziç po-
st´powanie wyjaÊniajàce.”,

b) dodaje si´ § 5 i 6 w brzmieniu:

„§ 5. Zaj´cie stanowiska przez ten organ nast´-
puje w drodze postanowienia, na które
s∏u˝y za˝alenie, o ile odr´bne przepisy nie
stanowià inaczej.

§ 6. W przypadku braku stanowiska w termi-
nie okreÊlonym w § 3 stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 139—142.”; 

144) w art. 210 w § 4 wyrazy „podstaw´ prawnà” zast´-
puje si´ wyrazami „wyjaÊnienie podstawy praw-
nej”;

145) w art. 212 po wyrazie „dor´czenia” dodaje si´ wy-
razy „ , z zastrze˝eniem art. 67 § 5”;

146) art. 213 otrzymuje brzmienie:

„Art. 213. § 1. Strona mo˝e w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia decyzji za˝àdaç jej
uzupe∏nienia co do rozstrzygni´cia
lub co do prawa odwo∏ania, wnie-
sienia w stosunku do decyzji po-
wództwa do sàdu powszechnego
lub co do skargi do sàdu admini-
stracyjnego albo sprostowania za-
mieszczonego w decyzji pouczenia
w tych kwestiach.

§ 2. Organ podatkowy mo˝e z urz´du,
w ka˝dym czasie, uzupe∏niç albo
sprostowaç decyzj´ w zakresie,
o którym mowa w § 1.
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§ 3. Uzupe∏nienie lub sprostowanie de-
cyzji nast´puje w drodze decyzji. 

§ 4. W przypadku wydania decyzji
o uzupe∏nieniu lub sprostowaniu
decyzji termin do wniesienia od-
wo∏ania lub skargi biegnie od dnia
dor´czenia tej decyzji.

§ 5. Odmowa uzupe∏nienia lub sprosto-
wania decyzji nast´puje w drodze
postanowienia, na które s∏u˝y za˝a-
lenie. Przepis § 4 stosuje si´ odpo-
wiednio.”; 

147) art. 219 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 219. Do postanowieƒ stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 208, 210 § 3—5 oraz
art. 211—215, a do postanowieƒ, na
które przys∏uguje za˝alenie oraz posta-
nowieƒ, o których mowa w art. 228 § 1,
stosuje si´ równie˝ art. 240—249 oraz
art. 252, z tym ˝e zamiast decyzji, o któ-
rych mowa w art. 243 § 3, art. 245 § 1
i art. 248 § 3, wydaje si´ postanowie-
nie.”;

148) w art. 220 po wyrazie „s∏u˝y” dodaje si´ wyraz
„stronie”;

149) w art. 221 po wyrazach „ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych” dodaje si´ wyrazy 
„ , izb´ skarbowà”;

150) po art. 223 dodaje si´ art. 223a w brzmieniu:

„Art. 223a. Wykonanie decyzji, której podstawà
jest przepis art. 24b, podlega wstrzy-
maniu do dnia up∏ywu terminu do
wniesienia odwo∏ania.”;

151) art. 224 otrzymuje brzmienie:

„Art. 224. § 1. Wniesienie odwo∏ania od decyzji
organu podatkowego nie wstrzy-
muje jej wykonania, z zastrze˝e-
niem art. 224a.

§ 2. Organ podatkowy, ze wzgl´du na
szczególnie wa˝ny interes strony,
mo˝e na jej wniosek lub z urz´du,
w drodze postanowienia, wstrzy-
maç wykonanie decyzji w ca∏oÊci
lub w cz´Êci.

§ 3. W sprawie wstrzymania wykona-
nia decyzji postanawia:

1) organ, który wyda∏ decyzj´ — do
czasu przekazania odwo∏ania
wraz z aktami sprawy w∏aÊciwe-
mu organowi odwo∏awczemu,

2) organ odwo∏awczy — po otrzy-
maniu odwo∏ania wraz z aktami
sprawy.

§ 4. Postanowienie w sprawie wstrzy-
mania wykonania decyzji mo˝e byç
w ka˝dym czasie uchylone lub

zmienione. Przepis § 3 stosuje si´
odpowiednio.

152) po art. 224 dodaje si´ art. 224a i art. 224b
w brzmieniu:

„Art. 224a. Wniesienie odwo∏ania od decyzji, któ-
rej podstawà jest przepis art. 24b,
wstrzymuje wykonanie decyzji w gra-
nicach okreÊlonych w odwo∏aniu —
do dnia up∏ywu terminu do wniesie-
nia skargi do sàdu administracyjnego.

Art. 224b. Wstrzymanie wykonania decyzji nie
pozbawia podatnika prawa do wyko-
nania takiej decyzji.”;

153) art. 225 otrzymuje brzmienie:

„Art. 225. Je˝eli odwo∏anie nie zosta∏o rozpatrzo-
ne w terminie okreÊlonym w art. 139
§ 3, a decyzja do tego czasu nie zosta∏a
wykonana, jej wykonanie ulega wstrzy-
maniu z mocy prawa w granicach okre-
Êlonych w odwo∏aniu — do dnia dor´-
czenia decyzji organu odwo∏awczego.”; 

154) w art. 227 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Organ podatkowy, do którego wp∏yn´∏o od-
wo∏anie, przekazuje je wraz z aktami sprawy
organowi odwo∏awczemu bez zb´dnej zw∏o-
ki, jednak nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni
od dnia otrzymania odwo∏ania, chyba ˝e
w tym terminie wyda decyzj´ na podstawie
art. 226.”;

155) w art. 228 w § 1 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) pozostawienie odwo∏ania bez rozpatrzenia, 
je˝eli nie spe∏nia warunków wynikajàcych
z art. 222.”;

156) w art. 230:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W przypadku gdy w toku post´powania
odwo∏awczego organ rozpatrujàcy odwo-
∏anie stwierdzi, ˝e zobowiàzanie podatko-
we zosta∏o ustalone lub okreÊlone w wy-
sokoÊci ni˝szej albo kwota zwrotu podat-
ku zosta∏a okreÊlona w wysokoÊci wy˝-
szej, ni˝ to wynika z przepisów prawa po-
datkowego, lub ˝e okreÊlono strat´ w wy-
sokoÊci wy˝szej od poniesionej, zwraca
spraw´ organowi pierwszej instancji
w celu dokonania wymiaru uzupe∏niajà-
cego poprzez zmian´ wydanej decyzji. Po-
stanowienie o przekazaniu sprawy organ
odwo∏awczy dor´cza stronie.”,

b) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio,
w przypadku gdy ró˝nica mi´dzy podat-
kiem naliczonym a nale˝nym w rozumie-
niu przepisów o podatku od towarów
i us∏ug, obni˝ajàca podatek nale˝ny za
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nast´pne okresy rozliczeniowe, zosta∏a
okreÊlona w wysokoÊci wy˝szej, ni˝ to
wynika z przepisów o podatku od towa-
rów i us∏ug.”; 

157) skreÊla si´ art. 231;

158) art. 232 otrzymuje brzmienie:

„Art. 232. § 1. Strona mo˝e cofnàç odwo∏anie
przed wydaniem decyzji przez or-
gan odwo∏awczy, z zastrze˝eniem
§ 2.

§ 2. Organ odwo∏awczy odmawia
uwzgl´dnienia cofni´cia odwo∏a-
nia, je˝eli zachodzi prawdopodo-
bieƒstwo pozostawienia w mocy
decyzji wydanej z naruszeniem
przepisów, które uzasadnia jej
uchylenie lub zmian´.”; 

159) art. 233 otrzymuje brzmienie:

„Art. 233. § 1. Organ odwo∏awczy wydaje decy-
zj´, w której:

1) utrzymuje w mocy decyzj´ orga-
nu pierwszej instancji albo

2) uchyla decyzj´ organu pierwszej
instancji:

a) w ca∏oÊci lub w cz´Êci —
i w tym zakresie orzeka co do
istoty sprawy lub uchylajàc t´
decyzj´ — umarza post´po-
wanie w sprawie,

b) w ca∏oÊci i spraw´ przekazuje
do rozpatrzenia w∏aÊciwemu
organowi pierwszej instancji,
je˝eli decyzja ta zosta∏a wyda-
na z naruszeniem przepisów
o w∏aÊciwoÊci, albo

3) umarza post´powanie odwo-
∏awcze.

§ 2. Organ odwo∏awczy mo˝e uchyliç
w ca∏oÊci decyzj´ organu pierwszej
instancji i przekazaç spraw´ do po-
nownego rozpatrzenia przez ten or-
gan, je˝eli rozstrzygni´cie sprawy
wymaga uprzedniego przeprowa-
dzenia post´powania dowodowe-
go w ca∏oÊci lub w znacznej cz´Êci.
Przekazujàc spraw´, organ odwo-
∏awczy wskazuje okolicznoÊci fak-
tyczne, które nale˝y zbadaç przy
ponownym rozpatrzeniu sprawy.

§ 3. W sprawach nale˝àcych do w∏aÊci-
woÊci organów jednostek samo-
rzàdu terytorialnego organ odwo-
∏awczy uprawniony jest do wyda-
nia decyzji uchylajàcej i rozstrzyga-
jàcej spraw´ co do istoty jedynie
w przypadku, gdy przepisy prawa
nie pozostawiajà sposobu jej roz-
strzygni´cia uznaniu organu jed-

nostki samorzàdu terytorialnego.
W pozosta∏ych przypadkach organ
odwo∏awczy, uwzgl´dniajàc odwo-
∏anie, uchyla zaskar˝onà decyzj´,
stosujàc odpowiednio § 2.”;

160) art. 238 otrzymuje brzmienie:

„Art. 238. Wniesienie za˝alenia nie wstrzymuje
wykonania postanowienia, jednak˝e
organ podatkowy, który wyda∏ posta-
nowienie, mo˝e w uzasadnionych przy-
padkach, na wniosek strony, wstrzy-
maç jego wykonanie.”;

161) w art. 240 w § 1 w pkt 7 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:

„8) zosta∏a wydana na podstawie przepisu, o któ-
rego niezgodnoÊci z Konstytucjà Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ustawà lub ratyfikowanà
umowà mi´dzynarodowà orzek∏ Trybuna∏
Konstytucyjny.”;

162) w art. 241 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wznowienie post´powania z przyczyny wy-
mienionej w art. 240 § 1:

1) pkt 4 nast´puje tylko na ˝àdanie strony
wniesione w terminie miesiàca od dnia
powzi´cia wiadomoÊci o wydaniu decyzji,

2) pkt 8 nast´puje tylko na ˝àdanie strony
wniesione w terminie miesiàca od dnia
wejÊcia w ˝ycie orzeczenia Trybuna∏u
Konstytucyjnego.”;

163) skreÊla si´ art. 242;

164) w art. 243:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W razie dopuszczalnoÊci wznowienia po-
st´powania organ podatkowy wydaje po-
stanowienie o wznowieniu post´powa-
nia.”,

b) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Wznowienie post´powania jest niedo-
puszczalne po up∏ywie terminów prze-
widzianych w art. 68 lub w art. 70.”;

165) w art. 244 w § 3 wyrazy „decyzj´ w ostatniej in-
stancji wyda∏ minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych” zast´puje si´ wyrazami „decy-
zja w ostatniej instancji zosta∏a wydana przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych, izb´ skarbowà”;

166) art. 245 otrzymuje brzmienie:

„Art. 245. § 1. Organ podatkowy po przeprowa-
dzeniu post´powania okreÊlonego
w art. 243 § 2 wydaje decyzj´,
w której:

1) uchyla w ca∏oÊci lub w cz´Êci de-
cyzj´ dotychczasowà, je˝eli
stwierdzi istnienie przes∏anek
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okreÊlonych w art. 240 § 1,
i w tym zakresie orzeka co do
istoty sprawy lub umarza post´-
powanie w sprawie,

2) odmawia uchylenia decyzji do-
tychczasowej w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, je˝eli nie stwierdzi ist-
nienia przes∏anek okreÊlonych
w art. 240 § 1,

3) odmawia uchylenia decyzji do-
tychczasowej w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, je˝eli stwierdzi istnie-
nie przes∏anek okreÊlonych
w art. 240 § 1, lecz:

a) w wyniku uchylenia mog∏aby
zostaç wydana wy∏àcznie de-
cyzja rozstrzygajàca istot´
sprawy tak jak decyzja dotych-
czasowa, albo

b) wydanie nowej decyzji orze-
kajàcej co do istoty sprawy
nie mog∏oby nastàpiç z uwagi
na up∏yw terminów przewi-
dzianych w art. 68 lub art. 70.

§ 2. Odmawiajàc uchylenia decyzji
w przypadkach wymienionych
w § 1 pkt 3, organ podatkowy
w rozstrzygni´ciu stwierdza istnie-
nie przes∏anek okreÊlonych
w art. 240 § 1 oraz wskazuje oko-
licznoÊci uniemo˝liwiajàce uchyle-
nie decyzji.”;

167) w art. 246 w § 2 wyrazy „postanowienie wyda∏ mi-
nister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych”
zast´puje si´ wyrazami „postanowienie zosta∏o
wydane przez ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych, izb´ skarbowà”;

168) w art. 247:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Organ podatkowy odmawia stwierdzenia
niewa˝noÊci decyzji, je˝eli wydanie nowej
decyzji orzekajàcej co do istoty sprawy
nie mog∏oby nastàpiç z uwagi na up∏yw
terminów przewidzianych w art. 68 lub
art. 70.”,

b) po § 2 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Odmawiajàc stwierdzenia niewa˝noÊci
decyzji w przypadku wymienionym w § 2,
organ podatkowy w rozstrzygni´ciu
stwierdza, ˝e decyzja zawiera wady okre-
Êlone w § 1, oraz wskazuje okolicznoÊci
uniemo˝liwiajàce stwierdzenie niewa˝no-
Êci decyzji.”; 

169) art. 248 otrzymuje brzmienie:

„Art. 248. § 1. Post´powanie w sprawie stwier-
dzenia niewa˝noÊci decyzji wszczy-
na si´ z urz´du lub na ˝àdanie stro-
ny.

§ 2. W∏aÊciwym w sprawie stwierdze-
nia niewa˝noÊci decyzji jest:

1) organ wy˝szego stopnia, 

2) minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych, izba skar-
bowa lub samorzàdowe kole-
gium odwo∏awcze, je˝eli decyzja
zosta∏a wydana przez ten organ,

3) minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych, je˝eli decy-
zja zosta∏a wydana przez izb´
skarbowà, z tym ˝e w tym przy-
padku post´powanie mo˝e byç
wszcz´te wy∏àcznie z urz´du.

§ 3. Rozstrzygni´cie w sprawie stwier-
dzenia niewa˝noÊci decyzji nast´-
puje w drodze decyzji.”;

170) art. 249 otrzymuje brzmienie:

„Art. 249. § 1. Organ podatkowy wydaje decyzj´
o odmowie wszcz´cia post´powa-
nia w sprawie stwierdzenia niewa˝-
noÊci decyzji ostatecznej, je˝eli
w szczególnoÊci:

1) ˝àdanie zosta∏o wniesione po
up∏ywie 5 lat od dnia dor´czenia
decyzji lub

2) sàd administracyjny oddali∏
skarg´ na t´ decyzj´, chyba ˝e
˝àdanie oparte jest na przepisie
art. 247 § 1 pkt 4.

§ 2. OkolicznoÊci, o których mowa
w § 1, uwzgl´dnia si´ równie˝
w zakresie wszcz´cia post´powa-
nia z urz´du.”;

171) skreÊla si´ art. 250 i 251;

172) w art. 253:

a) w § 1 skreÊla si´ wyrazy „lub przez organ wy˝-
szego stopnia,”,

b) skreÊla si´ § 2;

173) po art. 253 dodaje si´ art. 253a i art. 253b
w brzmieniu:

„Art. 253a. § 1. Decyzja ostateczna, na mocy któ-
rej strona naby∏a prawo, mo˝e
byç za jej zgodà uchylona lub
zmieniona przez organ podatko-
wy, który jà wyda∏, je˝eli przepisy
szczególne nie sprzeciwiajà si´
uchyleniu lub zmianie takiej decy-
zji i przemawia za tym interes pu-
bliczny lub wa˝ny interes strony. 

§ 2. Przepisy art. 253 § 3 i 4 stosuje si´
odpowiednio. 

§ 3. Organ nie mo˝e wydaç decyzji na
niekorzyÊç strony.

Art. 253b. Przepisów art. 253 i art. 253a nie sto-
suje si´ do decyzji:

Dziennik Ustaw Nr 169 — 10853 — Poz. 1387



1) ustalajàcej albo okreÊlajàcej wyso-
koÊç zobowiàzania podatkowego,

2) o odpowiedzialnoÊci podatkowej
p∏atników lub inkasentów,

3) o odpowiedzialnoÊci podatkowej
osób trzecich,

4) okreÊlajàcej wysokoÊç nale˝nych
odsetek za zw∏ok´,

5) o odpowiedzialnoÊci spadkobiercy,

6) okreÊlajàcej wysokoÊç zwrotu po-
datku.”;

174) w art. 254:

a) w § 1 po wyrazie „ustalajàca” dodaje si´ wyra-
zy „lub okreÊlajàca” oraz po wyrazie „ustale-
nie” dodaje si´ wyrazy „lub okreÊlenie”,

b) w § 2 po wyrazie „ustalono” dodaje si´ wyrazy
„lub okreÊlono”;

175) w art. 256:

a) w § 1 wyraz „roku” zast´puje si´ wyrazami
„5 lat”,

b) w § 3 wyrazy „rozpatrzenia ˝àdania” zast´puje
si´ wyrazami „wszcz´cia post´powania”;

176) skreÊla si´ art. 257;

177) w art. 259:

a) w § 1: 

— w zdaniu wst´pnym po wyrazach „odroczo-
nego podatku” dodaje si´ wyrazy „lub zale-
g∏oÊci podatkowej”,

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) o odroczeniu terminu p∏atnoÊci podatku
lub zaleg∏oÊci podatkowej wraz z odset-
kami za zw∏ok´ — w ca∏oÊci,”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do
odroczonych lub roz∏o˝onych na raty na-
le˝noÊci p∏atników lub inkasentów.”;

178) w art. 260 w § 2 w pkt 2 wyrazy „art. 245 § 2” za-
st´puje si´ wyrazami „art. 245 § 1 pkt 3 lit. b)”;

179) w art. 261:

a) § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. Odszkodowanie przys∏uguje od organu,
który wyda∏ decyzj´ z naruszeniem pra-
wa. Wniosek o odszkodowanie wnosi si´
do tego organu.

§ 3. O odszkodowaniu orzeka organ podatko-
wy, który uchyli∏ decyzj´ lub stwierdzi∏ jej
niewa˝noÊç albo który wyda∏ decyzj´ na
podstawie art. 245 § 1 pkt 3 lub art. 247
§ 2.”,

b) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. W przypadku gdy sàd administracyjny
stwierdzi∏ niewa˝noÊç decyzji, o odszko-
dowaniu orzeka organ, który rozstrzyga∏
spraw´ w ostatniej instancji.”, 

c) w § 4 i 5 wyraz „wyp∏aty” zast´puje si´ wyra-
zem „orzeczenia”,

d) w § 6 wyrazy „stwierdzajàcej na podstawie
art. 245 § 1 pkt 2 lub 3, art. 245 § 2, art. 247 § 2
lub art. 250 § 2, wydanie decyzji z naruszeniem
prawa” zast´puje si´ wyrazami „wydanej na
podstawie art. 245 § 1 pkt 3 lub art. 247 § 2”;

180) w art. 262: 

a) w § 1 w pkt 2 po wyrazie „wyjaÊnieƒ” dodaje
si´ przecinek i wyraz „zeznaƒ”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do
osoby, która:

1) wyrazi∏a zgod´ na powo∏anie jej na bie-
g∏ego,

2) odmówi∏a wyjawienia rzeczy lub praw
majàtkowych, mogàcych byç przed-
miotem hipoteki przymusowej lub za-
stawu skarbowego.”,

c) po § 5 dodaje si´ § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Termin p∏atnoÊci kary porzàdkowej wy-
nosi 7 dni od dnia dor´czenia postano-
wienia, o którym mowa w § 5.”,

d) w § 6 wyrazy „uchyliç kar´” zast´puje si´ wy-
razami „uchyliç postanowienie nak∏adajàce ka-
r´”;

181) po art. 262 dodaje si´ art. 262a w brzmieniu:

„Art. 262a. § 1. Kwota, o której mowa w art. 262
§ 1, podlega w ka˝dym roku pod-
wy˝szeniu w stopniu odpowiada-
jàcym wskaênikowi wzrostu cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych
w pierwszych dwóch kwarta∏ach
danego roku w stosunku do ana-
logicznego okresu poprzedniego
roku, a je˝eli wskaênik ten ma
wartoÊç ujemnà, kwota nie ulega
zmianie.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych, w porozu-
mieniu z Prezesem G∏ównego
Urz´du Statystycznego, og∏asza,
w drodze obwieszczenia, w Dzien-
niku Urz´dowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski”, do
dnia 15 sierpnia danego roku,
kwot´, o której mowa w § 1, za-
okràglajàc jà do pe∏nych setek z∏o-
tych (z pomini´ciem dziesiàtek
z∏otych).”;
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182) w art. 263 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Przepisy art. 68 § 1 i art. 70 stosuje si´ odpo-
wiednio do kar porzàdkowych.”;

183) art. 269 otrzymuje brzmienie:

„Art. 269. Organ podatkowy ustala, w drodze po-
stanowienia, wysokoÊç kosztów post´-
powania, które obowiàzana jest po-
nieÊç strona, oraz termin i sposób ich
uiszczenia.”; 

184) po art. 270 dodaje si´ art. 270a w brzmieniu:

„Art. 270a. W sprawie kosztów post´powania wy-
daje si´ postanowienie, na które s∏u˝y
za˝alenie.”;

185) w art. 271 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Przepisy art. 68 § 1 i art. 70 stosuje si´ odpo-
wiednio do kosztów post´powania.”;

186) skreÊla si´ art. 273;

187) w art. 274 skreÊla si´ § 4;

188) po art. 274 dodaje si´ art. 274a i 274b w brzmie-
niu:

„Art. 274a. § 1. Organ podatkowy mo˝e za˝àdaç
z∏o˝enia wyjaÊnieƒ w sprawie
przyczyn niez∏o˝enia deklaracji
lub wezwaç do jej z∏o˝enia, je˝eli
deklaracja nie zosta∏a z∏o˝ona mi-
mo takiego obowiàzku.

§ 2. W razie wàtpliwoÊci co do po-
prawnoÊci z∏o˝onej deklaracji or-
gan podatkowy mo˝e wezwaç do
udzielenia, w wyznaczonym ter-
minie, niezb´dnych wyjaÊnieƒ lub
uzupe∏nienia deklaracji, wskazu-
jàc przyczyny podania w wàtpli-
woÊç rzetelnoÊci danych w niej
zawartych.

Art. 274b. § 1. Je˝eli przeprowadzenie czynnoÊci
sprawdzajàcych zasadnoÊç zwro-
tu podatku wymaga przed∏u˝enia
terminu zwrotu podatku wynika-
jàcego z odr´bnych przepisów,
organ podatkowy mo˝e postano-
wiç o przed∏u˝eniu tego terminu
do czasu zakoƒczenia czynnoÊci
sprawdzajàcych.

§ 2. Na postanowienie, o którym mo-
wa w § 1, s∏u˝y za˝alenie.”; 

189) w art. 275 w § 1 wyrazy „które, zgodnie z przepi-
sami, potwierdzajà prawo do skorzystania z ulgi”
zast´puje si´ wyrazami „których posiadania przez
podatnika, w okreÊlonym czasie, wymaga przepis
prawa”;

190) w art. 276 § 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. W razie nieudost´pnienia lokalu mieszkalne-
go w uzgodnionym terminie organ podatko-
wy mo˝e wyznaczyç nowy termin przepro-
wadzenia ogl´dzin. 

§ 4. Pracownik organu podatkowego sporzàdza
protokó∏ przeprowadzonych ogl´dzin, który
do∏àcza do akt sprawy.”;

191) w art. 278 w § 1 w pkt 3 po wyrazie „zst´pnych”
dodaje si´ wyrazy „lub powinowatych pierwsze-
go stopnia”;

192) art. 280 otrzymuje brzmienie:

„Art. 280. W sprawach nieuregulowanych
w art. 272—279 stosuje si´ odpowied-
nio przepisy rozdzia∏ów 1, 3, 5, 6, 9, 10,
14, 16 oraz 23 dzia∏u IV.”;

193) dzia∏ VI otrzymuje brzmienie:

„Dzia∏ VI

Kontrola podatkowa

Art. 281. § 1. Organy podatkowe pierwszej in-
stancji przeprowadzajà kontrol´ po-
datkowà u podatników, p∏atników,
inkasentów oraz nast´pców praw-
nych, zwanych dalej „kontrolowany-
mi”.

§ 2. Celem kontroli podatkowej jest
sprawdzenie, czy kontrolowani wy-
wiàzujà si´ z obowiàzków wynikajà-
cych z przepisów prawa podatkowe-
go.

Art. 282. Kontrol´ podatkowà podejmuje si´
z urz´du.

Art. 282a. § 1. W zakresie spraw rozstrzygni´tych
decyzjà ostatecznà organu podat-
kowego kontrola podatkowa nie
mo˝e byç ponownie wszcz´ta, z za-
strze˝eniem § 2.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli:

1) kontrola podatkowa jest nie-
zb´dna dla:

a) przeprowadzenia post´powa-
nia w sprawie stwierdzenia
niewa˝noÊci, stwierdzenia
wygaÊni´cia, uchylenia lub
zmiany decyzji ostatecznej lub
wznowienia post´powania
w sprawie zakoƒczonej decy-
zjà ostatecznà,

b) przeprowadzenia post´powa-
nia w zwiàzku z uchyleniem
lub stwierdzeniem niewa˝no-
Êci decyzji przez sàd admini-
stracyjny,

2) celem kontroli podatkowej jest
dokonanie ustaleƒ, o których
mowa w art. 288a § 1.
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Art. 283. § 1. Kontrola podatkowa jest przeprowa-
dzana na podstawie imiennego upo-
wa˝nienia udzielonego przez:

1) naczelnika urz´du skarbowego
lub osob´ zast´pujàcà naczelnika
urz´du skarbowego — pracowni-
kom tego urz´du,

2) wójta, burmistrza (prezydenta
miasta), starost´ lub marsza∏ka
województwa — pracownikom
urz´du gminy (miasta), starostwa
lub urz´du marsza∏kowskiego.

§ 2. Upowa˝nienie do przeprowadze-
nia kontroli podatkowej zawiera: 

1) oznaczenie organu, dat´ i miej-
sce wystawienia, 

2) imi´ i nazwisko kontrolujàcego
(kontrolujàcych),

3) numer legitymacji s∏u˝bowej
kontrolujàcego (kontrolujàcych)
lub numer dowodu osobistego,
je˝eli kontrolujàcy nie ma obo-
wiàzku posiadania legitymacji,

4) oznaczenie kontrolowanego,

5) okreÊlenie zakresu kontroli,

6) przewidywany termin zakoƒcze-
nia kontroli,

7) podpis osoby udzielajàcej upo-
wa˝nienia,

8) pouczenie o prawach i obowiàz-
kach kontrolowanego wynikajà-
cych z przepisów niniejszego
dzia∏u.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzór imiennego
upowa˝nienia do przeprowadzenia
kontroli podatkowej, uwzgl´dnia-
jàc elementy upowa˝nienia okre-
Êlone w § 2. 

Art. 284. § 1. Wszcz´cie kontroli podatkowej, z za-
strze˝eniem art. 284a § 1, nast´puje
przez dor´czenie kontrolowanemu
upowa˝nienia do jej przeprowadze-
nia oraz okazanie legitymacji s∏u˝bo-
wej lub dowodu osobistego, je˝eli
kontrolujàcy nie ma obowiàzku po-
siadania legitymacji. Kontrolowany
jest obowiàzany do pisemnego
wskazania osoby upowa˝nionej do
reprezentowania go w trakcie kon-
troli, w szczególnoÊci w czasie jego
nieobecnoÊci.

§ 2. Je˝eli kontrolowanym jest osoba
prawna lub jednostka organizacyjna
niemajàca osobowoÊci prawnej, do-
r´cza si´ upowa˝nienie oraz okazuje
legitymacj´ s∏u˝bowà lub dowód
osobisty cz∏onkowi zarzàdu, wspól-

nikowi lub innej osobie upowa˝nio-
nej do reprezentowania kontrolowa-
nego lub prowadzenia jego spraw. 

§ 3. W razie nieobecnoÊci osób wymie-
nionych w § 1 i 2 dor´cza si´ upo-
wa˝nienie oraz okazuje legitymacj´
s∏u˝bowà lub dowód osobisty pra-
cownikowi lub innej osobie wykonu-
jàcej czynnoÊci na rzecz kontrolowa-
nego w miejscu wszcz´cia kontroli.
Zawiadamia si´ o tym kontrolowa-
nego, gdy stawi si´ w miejscu pro-
wadzenia kontroli, oraz wskazuje
osob´, której dor´czono upowa˝nie-
nie.

Art. 284a. § 1. W przypadku gdy okolicznoÊci fak-
tyczne uzasadniajà niezw∏oczne
podj´cie kontroli, kontrola podat-
kowa mo˝e byç wszcz´ta po okaza-
niu legitymacji s∏u˝bowej kontrolo-
wanemu lub osobom wymienio-
nym w art. 284 § 2 lub 3.

§ 2. W przypadku, o którym mowa
w § 1, kontrolowanemu lub oso-
bom wymienionym w art. 284 § 2
nale˝y bez zb´dnej zw∏oki, jednak
nie póêniej ni˝ w terminie 3 dni od
dnia wszcz´cia kontroli, dor´czyç
upowa˝nienie do przeprowadzenia
kontroli. 

§ 3. Dokumenty z czynnoÊci kontrol-
nych dokonanych z naruszeniem
obowiàzku, o którym mowa w § 2,
nie stanowià dowodu w post´po-
waniu podatkowym, z zastrze˝e-
niem § 4.

§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje si´, je˝eli
nie mo˝na ustaliç danych identyfi-
kujàcych kontrolowanego. Upo-
wa˝nienie dor´czane jest po usta-
leniu tych danych. 

§ 5. Organ podatkowy mo˝e umorzyç
kontrol´ podatkowà, je˝eli w okre-
sie 30 dni od jej wszcz´cia nie zo-
stanà ustalone dane identyfikujàce
kontrolowanego. Kontrola mo˝e
byç wznowiona w ka˝dym czasie,
gdy ustalony zostanie podmiot,
w stosunku do którego mo˝e byç
prowadzona.

§ 6. W sprawach, o których mowa
w § 5, organ podatkowy wydaje
postanowienie.

Art. 284b. § 1. Kontrola powinna zostaç zakoƒczo-
na bez zb´dnej zw∏oki, jednak nie
póêniej ni˝ w terminie wskazanym
w upowa˝nieniu, o którym mowa
w art. 283.

§ 2. O ka˝dym przypadku niezakoƒcze-
nia kontroli w terminie wskazanym
w upowa˝nieniu, o którym mowa
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w art. 283, kontrolujàcy obowiàza-
ny jest zawiadomiç kontrolowane-
go, podajàc przyczyny przed∏u˝e-
nia terminu zakoƒczenia kontroli
i wskazujàc nowy termin jej zakoƒ-
czenia. 

§ 3. Dokumenty dotyczàce czynnoÊci
kontrolnych dokonanych po up∏y-
wie tego terminu nie stanowià do-
wodu w post´powaniu podatko-
wym, chyba ̋ e zosta∏ wskazany no-
wy termin zakoƒczenia kontroli. 

Art. 285. § 1. CzynnoÊci kontrolnych dokonuje si´
w obecnoÊci kontrolowanego lub
osoby przez niego wskazanej, chyba
˝e kontrolowany zrezygnuje z prawa
uczestniczenia w czynnoÊciach kon-
trolnych. Je˝eli kontrolowanym jest
osoba lub jednostka wymieniona
w art. 284 § 2, czynnoÊci kontrolnych
dokonuje si´ w obecnoÊci osób upo-
wa˝nionych.

§ 2. OÊwiadczenie o rezygnacji z prawa
uczestniczenia w czynnoÊciach kon-
trolnych sk∏adane jest na piÊmie.
W razie odmowy z∏o˝enia oÊwiad-
czenia kontrolujàcy dokonuje odpo-
wiedniej adnotacji, do∏àczajàc jà do
protoko∏u.

§ 3. W przypadku nieobecnoÊci kontro-
lowanego lub osób wymienionych
w art. 284 § 2 czynnoÊci kontrolne
dokonywane sà w obecnoÊci przy-
wo∏anego Êwiadka. CzynnoÊci kon-
trolne dotyczàce przeprowadzenia
dowodu z ksiàg, ewidencji, zapi-
sków lub innych dokumentów nie
wymagajà obecnoÊci Êwiadka.

Art. 285a. § 1. CzynnoÊci kontrolne prowadzone
sà w siedzibie kontrolowanego,
w innym miejscu przechowywania
dokumentacji oraz w miejscach
zwiàzanych z prowadzonà przez
niego dzia∏alnoÊcià i w godzinach
jej prowadzenia. W przypadku gdy
ksi´gi rachunkowe sà prowadzone
lub przechowywane poza siedzibà
kontrolowanego, kontrolowany na
˝àdanie kontrolujàcego obowiàza-
ny jest zapewniç dost´pnoÊç do
ksiàg rachunkowych w swojej sie-
dzibie albo w miejscu ich prowa-
dzenia lub przechowywania, je˝eli
udost´pnienie ich w siedzibie mo-
˝e w znacznym stopniu utrudniç
prowadzenie przez kontrolowane-
go bie˝àcej dzia∏alnoÊci.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝
w przypadku, gdy kontrolowany
prowadzi dzia∏alnoÊç w lokalu
mieszkalnym.

§ 3. Na ˝àdanie kontrolujàcego kontro-
lowany b´dàcy osobà fizycznà jest
obowiàzany z∏o˝yç oÊwiadczenie
o stanie majàtkowym na okreÊlony
dzieƒ, je˝eli zachodzi uzasadnione
przypuszczenie, ˝e nie ujawni∏
wszystkich obrotów lub przycho-
dów majàcych znaczenie dla okre-
Êlenia lub ustalenia wysokoÊci zo-
bowiàzania podatkowego; oÊwiad-
czenie sk∏adane jest pod rygorem
odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szy-
we zeznania. Kontrolujàcy, ˝àdajàc
z∏o˝enia oÊwiadczenia, uprzedza
kontrolowanego o odpowiedzial-
noÊci karnej za fa∏szywe zeznania.

Art. 286. § 1. Kontrolujàcy, w zakresie wynikajà-
cym z upowa˝nienia, sà w szczegól-
noÊci uprawnieni do:

1) wst´pu na grunt oraz do budyn-
ków, lokali lub innych pomiesz-
czeƒ kontrolowanego,

2) wst´pu do lokali mieszkalnych
w przypadku, o którym mowa
w art. 276 § 1,

3) ˝àdania okazania majàtku podle-
gajàcego kontroli oraz do doko-
nania jego ogl´dzin,

4) ˝àdania udost´pnienia akt, ksiàg
i wszelkiego rodzaju dokumen-
tów zwiàzanych z przedmiotem
kontroli oraz do sporzàdzania
z nich odpisów, kopii, wyciàgów
i notatek,

5) zbierania innych niezb´dnych
materia∏ów w zakresie obj´tym
kontrolà,

6) zabezpieczania zebranych do-
wodów,

7) legitymowania osób w celu
ustalenia ich to˝samoÊci, je˝eli
jest to niezb´dne dla potrzeb
kontroli,

8) ˝àdania przeprowadzenia spisu
z natury,

9) przes∏uchiwania Êwiadków, kon-
trolowanego oraz innych osób
wymienionych w art. 287 § 4,

10) zasi´gania opinii bieg∏ych. 

§ 2. Kontrolujàcy mo˝e za˝àdaç wyda-
nia, na czas trwania kontroli, za po-
kwitowaniem:

1) próbek towarów,

2) akt, ksiàg i dokumentów, o któ-
rych mowa w § 1 pkt 4:

a) w razie powzi´cia uzasadnione-
go podejrzenia, ˝e sà one nie-
rzetelne, lub 
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b) gdy podatnik, mimo istnienia
takiej mo˝liwoÊci, nie zapew-
nia kontrolujàcym warunków
umo˝liwiajàcych wykonywanie
czynnoÊci kontrolnych zwiàza-
nych z badaniem tej dokumen-
tacji, a w szczególnoÊci nie
udost´pnia kontrolujàcym sa-
modzielnego pomieszczenia
i miejsca do przechowywania
dokumentów. 

§ 3. Przeglàdanie akt post´powania
przygotowawczego i sàdowego, akt
spraw sàdowych, a tak˝e dokumen-
tów zawierajàcych informacje sta-
nowiàce tajemnic´ paƒstwowà,
s∏u˝bowà lub zawodowà oraz spo-
rzàdzanie z nich odpisów i notatek
nast´puje z zachowaniem w∏aÊci-
wych przepisów.

Art. 286a. § 1. Kontrolujàcy mo˝e w razie uzasad-
nionej potrzeby wezwaç, w pilnych
przypadkach tak˝e ustnie, pomocy
organu Policji, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Stra˝y Gra-
nicznej lub Stra˝y Miejskiej, je˝eli
trafi na opór uniemo˝liwiajàcy 
lub utrudniajàcy przeprowadzenie
czynnoÊci kontrolnych, albo zwró-
ciç si´ o ich asyst´, gdy zachodzi
uzasadnione przypuszczenie, ˝e na
taki opór natrafi. Je˝eli opór stawia
˝o∏nierz czynnej s∏u˝by wojskowej,
kontrolujàcy wzywa do pomocy
w∏aÊciwy organ wojskowy, chyba
˝e zw∏oka grozi udaremnieniem
czynnoÊci kontrolnych, a na miej-
scu nie ma organu wojskowego.

§ 2. Organy wymienione w § 1 nie mo-
gà odmówiç udzielenia pomocy
lub asysty.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych w porozumieniu z Mi-
nistrem Obrony Narodowej okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owy zakres obowiàzków orga-
nów udzielajàcych pomocy lub
asystujàcych przy wykonywaniu
czynnoÊci kontrolnych, tryb udzie-
lania pomocy lub asysty, sposób
dokumentowania przebiegu po-
mocy lub asysty oraz w∏aÊciwoÊç
miejscowà organów do udzielenia
pomocy lub asysty. 

§ 4. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym
mowa w § 3, uwzgl´dnia si´
w szczególnoÊci zró˝nicowanie za-
kresu obowiàzków organów udzie-
lajàcych pomocy w zale˝noÊci od
sposobu stawiania oporu.

Art. 287. § 1. Kontrolowany, osoba upowa˝niona
do reprezentowania kontrolowane-

go lub prowadzenia jego spraw, pra-
cownik oraz osoba wspó∏dzia∏ajàca
z kontrolowanym sà obowiàzani
umo˝liwiç wykonywanie czynnoÊci,
o których mowa w art. 286,
a w szczególnoÊci:

1) umo˝liwiç, nieodp∏atnie, filmo-
wanie, fotografowanie, dokony-
wanie nagraƒ dêwi´kowych oraz
utrwalanie stanu faktycznego za
pomocà innych noÊników infor-
macji, je˝eli film, fotografia, na-
granie lub informacja zapisana na
innym noÊniku mo˝e stanowiç
dowód lub przyczyniç si´ do
utrwalenia dowodu w sprawie b´-
dàcej przedmiotem kontroli,

2) przedstawiç, na ˝àdanie kontrolu-
jàcego, t∏umaczenie na j´zyk pol-
ski sporzàdzonej w j´zyku obcym
dokumentacji dotyczàcej spraw
b´dàcych przedmiotem kontroli.

§ 2. CzynnoÊci okreÊlone w § 1 pkt 2 kon-
trolowany jest obowiàzany wykonaç
nieodp∏atnie.

§ 3. Kontrolowany ma obowiàzek w wy-
znaczonym terminie udzielaç wszel-
kich wyjaÊnieƒ dotyczàcych przed-
miotu kontroli, dostarczaç kontrolu-
jàcemu ˝àdane dokumenty oraz za-
pewniç kontrolujàcemu warunki do
pracy, a w tym w miar´ mo˝liwoÊci
udost´pniç samodzielne pomiesz-
czenie i miejsce do przechowywania
dokumentów.

§ 4. Osoby upowa˝nione do reprezento-
wania kontrolowanego lub prowa-
dzenia jego spraw, pracownicy oraz
osoby wspó∏dzia∏ajàce z kontrolo-
wanym sà obowiàzani udzieliç wyja-
Ênieƒ dotyczàcych przedmiotu kon-
troli, w zakresie wynikajàcym z wy-
konywanych czynnoÊci lub zadaƒ.

§ 5. Kontrolujàcy sà uprawnieni do
wst´pu na teren jednostki kontrolo-
wanej oraz poruszania si´ po tym te-
renie na podstawie legitymacji s∏u˝-
bowej bez potrzeby uzyskiwania
przepustki oraz nie podlegajà rewizji
osobistej przewidzianej w regulami-
nie wewn´trznym tej jednostki; pod-
legajà natomiast przepisom o bez-
pieczeƒstwie i higienie pracy obo-
wiàzujàcym w kontrolowanej jedno-
stce.

Art. 288. § 1. Kontrolujàcy ma prawo wst´pu na
teren, do budynku lub lokalu miesz-
kalnego kontrolowanego w celu:

1) dokonania ogl´dzin, je˝eli:

a) zosta∏y one wskazane jako miej-
sce wykonywania dzia∏alnoÊci
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gospodarczej lub jako siedziba
kontrolowanego,

b) jest to niezb´dne dla ustalenia
lub okreÊlenia wysokoÊci zobo-
wiàzania podatkowego lub pod-
stawy opodatkowania,

c) jest to niezb´dne do zweryfiko-
wania faktu poniesienia wydat-
ków na cele mieszkaniowe
uprawniajàcych do skorzystania
z ulg podatkowych, 

2) dokonania ogl´dzin oraz przeszu-
kania lokali mieszkalnych, innych
pomieszczeƒ lub rzeczy, je˝eli po-
wzi´to informacj´ o prowadzeniu
niezg∏oszonej do opodatkowania
dzia∏alnoÊci gospodarczej albo
w przypadku gdy sà tam przecho-
wywane przedmioty, ksi´gi po-
datkowe, akta lub inne dokumen-
ty mogàce mieç wp∏yw na ustale-
nie istnienia obowiàzku podatko-
wego lub okreÊlenie wysokoÊci
zobowiàzania podatkowego.

§ 2. CzynnoÊci wymienione w § 1 pkt 2
przeprowadzajà upowa˝nieni pra-
cownicy organu podatkowego po
uzyskaniu, na wniosek organu po-
datkowego, zgody prokuratora rejo-
nowego. Przed przystàpieniem do
tych czynnoÊci kontrolowanemu
okazuje si´ postanowienie prokura-
tora o wyra˝eniu na nie zgody. Prze-
pisy Kodeksu post´powania karne-
go o przeszukaniu odnoszàce si´ do
Policji majà tak˝e zastosowanie do
kontrolujàcych. Sporzàdza si´ pro-
tokó∏ tych czynnoÊci, który wymaga
zatwierdzenia przez prokuratora.
W razie odmowy zatwierdzenia pro-
toko∏u materia∏y i informacje zebra-
ne w toku czynnoÊci nie stanowià
dowodu w post´powaniu podatko-
wym.

§ 3. CzynnoÊci wymienione w § 1 pkt 1
dokonywane sà za zgodà kontrolo-
wanego. W razie braku takiej zgody
przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio. 

§ 4. W przypadku gdy nieruchomoÊci
lub ich cz´Êci albo rzeczy znajdujà
si´ w posiadaniu osób trzecich, oso-
by te sà obowiàzane je udost´pniç,
w celu przeszukania lub ogl´dzin, na
˝àdanie organu podatkowego. 

Art. 288a. § 1. Kontrolujàcy w zwiàzku z prowa-
dzonà kontrolà mo˝e po okazaniu
legitymacji s∏u˝bowej dokonaç
sprawdzenia prawid∏owoÊci i rze-
telnoÊci badanych dokumentów
u kontrahentów kontrolowanego
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospo-
darczà bez wzgl´du na miejsce ich

zamieszkania, siedzib´ lub miejsce
prowadzenia dzia∏alnoÊci; sporzà-
dza si´ protokó∏ tych czynnoÊci,
który podpisujà osoby obecne przy
dokonywaniu tych czynnoÊci.

§ 2. Je˝eli miejsce zamieszkania, sie-
dziba lub miejsce prowadzenia
dzia∏alnoÊci kontrahenta kontrolo-
wanego znajdujà si´ poza obsza-
rem dzia∏ania organu przeprowa-
dzajàcego kontrol´, czynnoÊci,
o których mowa w § 1, na zlecenie
tego organu dokonuje organ w∏a-
Êciwy miejscowo.

Art. 289. § 1. Kontrolowanego lub osob´ wymie-
nionà w art. 284 § 2 zawiadamia si´
o miejscu i terminie przeprowadze-
nia dowodu z zeznaƒ Êwiadków, opi-
nii bieg∏ych lub z ogl´dzin nie póê-
niej ni˝ bezpoÊrednio przed podj´-
ciem tych czynnoÊci.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli
kontrolowany lub osoba wymienio-
na w art. 284 § 2 sà nieobecni, a oko-
licznoÊci sprawy uzasadniajà na-
tychmiastowe przeprowadzenie do-
wodu.

Art. 290. § 1. Przebieg kontroli kontrolujàcy doku-
mentuje w protokole. Stan faktyczny
mo˝e byç ponadto utrwalony za po-
mocà aparatury rejestrujàcej obraz
i dêwi´k oraz magnetycznych,
optycznych lub elektronicznych no-
Êników informacji.

§ 2. Protokó∏ kontroli zawiera w szcze-
gólnoÊci:

1) wskazanie kontrolowanego,

2) wskazanie osób kontrolujàcych,

3) okreÊlenie przedmiotu i zakresu
kontroli,

4) okreÊlenie miejsca i czasu prze-
prowadzenia kontroli,

5) opis dokonanych ustaleƒ faktycz-
nych,

6) dokumentacj´ dotyczàcà przepro-
wadzonych dowodów,

7) pouczenie o prawie z∏o˝enia za-
strze˝eƒ lub wyjaÊnieƒ.

§ 3. Protokó∏ nie zawiera oceny prawnej
sprawy b´dàcej przedmiotem kon-
troli.

§ 4. Za∏àcznik do protoko∏u kontroli sta-
nowià protoko∏y czynnoÊci, o któ-
rych mowa w art. 289 § 1.

§ 5. W protokole kontroli mogà byç za-
warte równie˝ ustalenia dotyczàce
badania ksiàg w zakresie przewi-
dzianym w art. 193. W tym przypad-
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ku nie sporzàdza si´ odr´bnego pro-
toko∏u badania ksiàg, o którym mo-
wa w art. 193 § 6.

§ 6. Protokó∏ jest sporzàdzany w dwóch
jednobrzmiàcych egzemplarzach.
Jeden egzemplarz protokó∏u kontro-
lujàcy dor´cza kontrolowanemu. 

Art. 290a. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z Mini-
strem SprawiedliwoÊci, w drodze roz-
porzàdzenia, okreÊli sposób zabezpie-
czania, odtwarzania i wykorzystywania
dowodów utrwalonych za pomocà apa-
ratury rejestrujàcej obraz i dêwi´k oraz
magnetycznych, optycznych lub elek-
tronicznych noÊników informacji,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci rodzaje
czynników zewn´trznych, których dzia-
∏anie mo˝e spowodowaç zniszczenie
lub uszkodzenie dowodu, obecnoÊç
przedstawiciela organu kontrolujàcego
podczas ich odtwarzania, form´ ozna-
kowania dowodu oraz ewidencjonowa-
nia czynnoÊci odtworzenia i wykorzy-
stania dowodu.

Art. 291. § 1. Kontrolowany, który nie zgadza si´
z ustaleniami protoko∏u, mo˝e w ter-
minie 14 dni od dnia jego dor´czenia
przedstawiç zastrze˝enia lub wyja-
Ênienia, wskazujàc równoczeÊnie
stosowne wnioski dowodowe.

§ 2. Kontrolujàcy jest obowiàzany rozpa-
trzyç zastrze˝enia, o których mowa
w § 1, i w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania zawiadomiç kontrolo-
wanego o sposobie ich za∏atwienia. 

§ 3. W przypadku niez∏o˝enia wyjaÊnieƒ
lub zastrze˝eƒ w terminie okreÊlo-
nym w § 1, przyjmuje si´, ˝e kontro-
lowany nie kwestionuje ustaleƒ kon-
troli.

§ 4. Kontrola zostaje zakoƒczona:

1) w przypadku, o którym mowa
w § 2, w dniu dor´czenia kontro-
lowanemu zawiadomienia,

2) w przypadku, o którym mowa
w § 3, w dniu up∏ywu terminu do
przedstawienia zastrze˝eƒ lub
wyjaÊnieƒ.

Art. 292. W sprawach nieuregulowanych
w art. 281—291 stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 102 § 2 i 3, art. 135—138,
art. 139 § 4, art. 140 § 2, art. 141 i art. 142
oraz przepisy rozdzia∏ów 1, 2, 5, 6, 9—12,
14, 16, 22 oraz 23 dzia∏u IV.”;

194) art. 293 otrzymuje brzmienie:

„Art. 293. § 1. Indywidualne dane zawarte w de-
klaracji oraz innych dokumentach
sk∏adanych przez podatników, p∏at-

ników lub inkasentów obj´te sà ta-
jemnicà skarbowà.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ do
danych zawartych w:

1) informacjach podatkowych
przekazywanych organom po-
datkowym przez podmioty inne
ni˝ wymienione w § 1,

2) aktach dokumentujàcych czyn-
noÊci sprawdzajàce,

3) aktach post´powania podatko-
wego, kontroli podatkowej oraz
aktach post´powania w spra-
wach o przest´pstwa skarbowe
lub wykroczenia skarbowe,

4) dokumentacji rachunkowej orga-
nu podatkowego,

5) informacjach uzyskanych przez
organy podatkowe z banków
oraz z innych êróde∏ ni˝ wymie-
nione w § 1 lub w pkt 1.”;

195) w art. 294 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta,
marsza∏ek województwa oraz pracownicy sa-
morzàdowych s∏u˝b finansowych,”;

196) w art. 297 w § 1:

a) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie: 

„Akta, w tym akta zawierajàce informacje wy-
mienione w art. 182, urz´dy skarbowe udost´p-
niajà wy∏àcznie:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finan-
sów publicznych lub izbie skarbowej —
w toku post´powania podatkowego, post´-
powania w sprawach o przest´pstwa skar-
bowe lub wykroczenia skarbowe lub post´-
powania kontrolnego prowadzonego
w urz´dzie skarbowym,”,

c) w pkt 2 wyrazy „karnym skarbowym” zast´pu-
je si´ wyrazami „post´powaniem w sprawach
o przest´pstwa skarbowe lub wykroczenia skar-
bowe,”;

197) w art. 298 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) sàdowi, prokuratorowi, a tak˝e upowa˝nio-
nym pisemnie przez prokuratora funkcjona-
riuszom Policji, s∏u˝bom ochrony paƒstwa
i ich funkcjonariuszom — w zwiàzku z toczà-
cym si´ post´powaniem,”;

198) w art. 299:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Organy podatkowe udost´pniajà infor-
macje zawarte w aktach spraw podatko-
wych, z wy∏àczeniem informacji okreÊlo-
nych w art. 182, organom i osobom wy-
mienionym w art. 298.”,
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b) w § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych — w celu realizacji zadaƒ okre-
Êlonych w przepisach o nabywaniu nieru-
chomoÊci przez cudzoziemców,”,

c) skreÊla si´ § 5;

199) po art. 299 dodaje si´ art. 299a w brzmieniu:

„Art. 299a. Akta, o których mowa w art. 298, i do-
kumenty zawierajàce informacje,
o których mowa w art. 299, przekazy-
wane organom i osobom wymienio-
nym w art. 298 pkt 4—7 oraz art. 299
§ 2—4 oznacza si´ klauzulà „Tajemni-
ca skarbowa”.”; 

200) skreÊla si´ art. 302 i 303;

201) dodaje si´ dzia∏ VIIIa w brzmieniu:

„Dzia∏ VIIIa

ZaÊwiadczenia

Art. 306a. § 1. Organ podatkowy wydaje zaÊwiad-
czenia na ˝àdanie osoby ubiegajà-
cej si´ o zaÊwiadczenie.

§ 2. ZaÊwiadczenie wydaje si´, je˝eli:

1) urz´dowego potwierdzenia
okreÊlonych faktów lub stanu
prawnego wymaga przepis pra-
wa,

2) osoba ubiega si´ o zaÊwiadcze-
nie ze wzgl´du na swój interes
prawny w urz´dowym potwier-
dzeniu okreÊlonych faktów lub
stanu prawnego.

§ 3. ZaÊwiadczenie potwierdza stan
faktyczny lub prawny istniejàcy
w dniu jego wydania.

§ 4. ZaÊwiadczenie wydaje si´ w grani-
cach ˝àdania wnioskodawcy.

§ 5. ZaÊwiadczenie powinno byç wyda-
ne bez zb´dnej zw∏oki, nie póêniej
jednak ni˝ w terminie 7 dni.

Art. 306b. § 1. W przypadkach, o których mowa
w art. 306a § 2, organ podatkowy
jest obowiàzany wydaç zaÊwiad-
czenie, je˝eli chodzi o potwierdze-
nie faktów albo stanu prawnego,
wynikajàcych z prowadzonej przez
ten organ ewidencji, rejestrów lub
z innych danych znajdujàcych si´
w jego posiadaniu.

§ 2. Organ podatkowy, przed wyda-
niem zaÊwiadczenia, mo˝e prze-
prowadziç w niezb´dnym zakresie
post´powanie wyjaÊniajàce.

Art. 306c. Odmowa wydania zaÊwiadczenia lub
zaÊwiadczenia o treÊci ˝àdanej przez
osob´ ubiegajàcà si´ o nie nast´puje

w drodze postanowienia, na które s∏u˝y
za˝alenie.

Art. 306d. § 1. Organ podatkowy nie mo˝e ˝àdaç
zaÊwiadczenia w celu potwierdze-
nia faktów lub stanu prawnego,
znanych organowi z urz´du lub
mo˝liwych do ustalenia przez or-
gan na podstawie posiadanej ewi-
dencji, rejestrów lub innych da-
nych albo na podstawie przedsta-
wionych przez zainteresowanego
do wglàdu dokumentów urz´do-
wych. 

§ 2. Organ podatkowy ˝àdajàcy od
strony zaÊwiadczenia w celu po-
twierdzenia faktów lub stanu praw-
nego jest obowiàzany wskazaç
przepis prawa wymagajàcy urz´-
dowego potwierdzenia tych faktów
lub stanu prawnego w drodze za-
Êwiadczenia. 

Art. 306e. § 1. ZaÊwiadczenie o niezaleganiu
w podatkach lub stwierdzajàce
stan zaleg∏oÊci wydaje si´ na pod-
stawie dokumentacji danego orga-
nu podatkowego oraz informacji
otrzymanych od innych organów
podatkowych.

§ 2. Przed wydaniem zaÊwiadczeƒ,
o których mowa w § 1, ustala si´,
czy w stosunku do wnioskodawcy
nie jest prowadzone post´powanie
majàce na celu ustalenie lub okre-
Êlenie wysokoÊci jego zobowiàzaƒ
podatkowych. Je˝eli takie post´po-
wanie jest prowadzone i zgroma-
dzony materia∏ dowodowy pozwa-
la na jego zakoƒczenie, powinna
byç niezw∏ocznie wydana decyzja
ustalajàca lub okreÊlajàca wyso-
koÊç zobowiàzaƒ podatkowych,
w celu wykazania ich w zaÊwiad-
czeniu.

§ 3. Nie mo˝na odmówiç wydania za-
Êwiadczenia, je˝eli nie jest mo˝liwe
zakoƒczenie post´powania, o któ-
rym mowa w § 2, przed up∏ywem
terminu okreÊlonego w art. 306a § 5.
Wydajàc zaÊwiadczenie, organ po-
daje informacje o prowadzonym
post´powaniu.

§ 4. Na ˝àdanie wnioskodawcy w za-
Êwiadczeniu podaje si´ tak˝e infor-
macje:

1) czy w stosunku do wnioskodaw-
cy prowadzone jest:

a) post´powanie majàce na celu
ujawnienie jego zaleg∏oÊci po-
datkowych i okreÊlenie ich
wysokoÊci,
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b) post´powanie egzekucyjne
w administracji, równie˝ w za-
kresie innych ni˝ podatkowe
zobowiàzaƒ wnioskodawcy,

c) post´powanie w sprawach
o przest´pstwa skarbowe lub
wykroczenia skarbowe,

2) dotyczàce:

a) okresów, z których pochodzà
zaleg∏oÊci, i ich tytu∏ów,

b) podatków, których termin
p∏atnoÊci zosta∏ odroczony
lub których p∏atnoÊç zosta∏a
roz∏o˝ona na raty.

§ 5. Je˝eli zap∏ata zaleg∏oÊci podatko-
wej wraz z odsetkami za zw∏ok´ zo-
sta∏a odroczona lub roz∏o˝ona na
raty, uznaje si´, ̋ e podatnik, p∏atnik
lub inkasent, do dnia up∏ywu termi-
nów, o których mowa w art. 49 § 1,
nie posiada zaleg∏oÊci podatko-
wych.

Art. 306f. § 1. Organ podatkowy na wniosek oso-
by, która uprawdopodobni, ̋ e mo˝e
byç spadkobiercà, wydaje zaÊwiad-
czenie o wysokoÊci znanych temu
organowi zobowiàzaƒ spadkodaw-
cy wymienionych w art. 98 § 1 i 2. 

§ 2. Je˝eli post´powanie podatkowe
w sprawie okreÊlenia lub ustalenia
wysokoÊci zobowiàzaƒ podatko-
wych spadkodawcy nie zosta∏o za-
koƒczone, w zaÊwiadczeniu podaje
si´ przybli˝onà wysokoÊç zobowià-
zania na podstawie posiadanych
danych co do podstawy opodatko-
wania.

Art. 306g. § 1. Organy podatkowe, za zgodà zby-
wajàcego, wydajà na wniosek na-
bywcy, o którym mowa w art. 112
§ 1, zaÊwiadczenie o wysokoÊci za-
leg∏oÊci podatkowych zbywajàce-
go. 

§ 2. W zaÊwiadczeniu, o którym mowa
w § 1, organ podatkowy okreÊla
wysokoÊç zaleg∏oÊci podatkowych
zbywajàcego na dzieƒ wydania za-
Êwiadczenia. 

§ 3. Przepisy § 1—2 stosuje si´ odpo-
wiednio do nale˝noÊci wymienio-
nych w art. 107 § 2 pkt 2—4, obj´-
tych zakresem odpowiedzialnoÊci
nabywcy.

Art. 306h. § 1. Organy podatkowe, za zgodà po-
datnika, wydajà zaÊwiadczenie
o wysokoÊci zaleg∏oÊci podatko-
wych podatnika na ˝àdanie:

1) jednostek organizacyjnych, któ-
re na podstawie ustaw regulujà-

cych zasady ich funkcjonowania
uprawnione sà do udzielania
kredytów (po˝yczek), 

2) kontrahentów podatników pro-
wadzàcych dzia∏alnoÊç gospo-
darczà oraz dzier˝awców i u˝yt-
kowników nieruchomoÊci —
w zakresie opodatkowania
dzier˝awionej lub u˝ytkowanej
nieruchomoÊci,

3) ma∏˝onka podatnika, z zastrze-
˝eniem § 2, a tak˝e rozwiedzio-
nego ma∏˝onka w zakresie zale-
g∏oÊci powsta∏ych w czasie
trwania wspólnoÊci majàtkowej
oraz innych osób wymienio-
nych w art. 111,

4) wspólnika spó∏ek wymienio-
nych w art. 115 § 1.

§ 2. Zgoda podatnika nie jest wymaga-
na, je˝eli z ˝àdaniem wydania za-
Êwiadczenia, o którym mowa w § 1,
wyst´puje ma∏˝onek podatnika po-
zostajàcy z nim we wspólnoÊci ma-
jàtkowej.

Art. 306i. § 1. Organ podatkowy na wniosek po-
datnika wydaje zaÊwiadczenie
o wysokoÊci jego dochodu lub ob-
rotu. 

§ 2. W zaÊwiadczeniach dotyczàcych
wysokoÊci dochodu lub obrotu
stwierdza si´ wy∏àcznie, czy wnio-
skodawca jest lub nie jest podatni-
kiem:

1) podatku od towarów i us∏ug oraz
podatku akcyzowego, z okreÊle-
niem wysokoÊci obrotu,

2) podatku dochodowego (we
wszystkich formach opodatko-
wania); w przypadku opodatko-
wania podatkiem dochodowym
od osób fizycznych na zasadach
ogólnych — z okreÊleniem wyso-
koÊci dochodu przyj´tego do
podstawy opodatkowania, a w
przypadku osób prawnych —
z okreÊleniem wysokoÊci docho-
du przyj´tego do podstawy opo-
datkowania, jak równie˝ docho-
du pozostajàcego po odliczeniu
podatku.

Art. 306j. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) tryb wydawania zaÊwiadczeƒ,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci odpo-
wiednià organizacj´ czynnoÊci zwià-
zanych z wydawaniem zaÊwiadczeƒ, 

2) w∏aÊciwoÊç miejscowà i rzeczowà or-
ganów podatkowych do wydawania
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zaÊwiadczeƒ, uwzgl´dniajàc rodzaj
zobowiàzania podatkowego, 

3) wzór rejestru zaÊwiadczeƒ oraz szcze-
gó∏owy sposób jego prowadzenia,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci treÊç
wniosku o wydanie zaÊwiadczenia,
dat´ z∏o˝enia wniosku lub wyra˝enia
zgody na wydanie zaÊwiadczenia,
sposób za∏atwienia wniosku, treÊç
wydanego zaÊwiadczenia oraz dane
identyfikujàce wnioskodawc´,

4) wzór ewidencji przekazanych lub
otrzymanych informacji w sprawach
zaÊwiadczeƒ oraz szczegó∏owy spo-
sób jej prowadzenia, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci dane identyfikujàce
osob´, której dotyczy zaÊwiadczenie,
treÊç przekazanych lub otrzymanych
informacji, dane identyfikujàce oso-
b´ lub organ przekazujàcy informa-
cje,

5) wzory zaÊwiadczeƒ, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci zakres danych wyka-
zywanych w zaÊwiadczeniu oraz dane
identyfikujàce wnioskodawc´ i organ
wydajàcy zaÊwiadczenie.

Art. 306k. W sprawach nieuregulowanych
w art. 306a—306i stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy rozdzia∏ów 1—6, 
8—12, 14, 16 oraz 23 dzia∏u IV.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko-
deks post´powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984) w art. 3 w § 1 w pkt 2 skreÊla si´ wy-
raz „ ,VII”.

Art. 3. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 110, poz. 968, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090,
Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 154 w § 4 wyrazy „art. 33 § 4” zast´puje si´
wyrazami „art. 33a i 33b”;

2) w art. 159 w § 1 wyrazy „art. 33 § 4” zast´puje si´
wyrazami „art. 33a i 33b”.

Art. 4. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi´gach
wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124,
poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368) w art. 65 po ust. 2 doda-
je si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. NieruchomoÊç stanowiàca przedmiot wspó∏w∏a-
snoÊci ∏àcznej mo˝e byç obcià˝ona hipotekà, je-
˝eli odr´bne przepisy tak stanowià.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 20 wrzeÊnia 1984 r. o Sà-
dzie Najwy˝szym (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 924
i Nr 153, poz. 1271) w art. 16 w ust. 2 po wyrazie „Pol-
skiej” dodaje si´ wyrazy „ , w sprawach z zakresu pra-
wa podatkowego — ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych”.

Art. 6. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kon-
troli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81,
poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141,
poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 8 w ust. 1a wyrazy „art. 130 § 1 pkt 1—4, 6 i 7”
zast´puje si´ wyrazami „art. 130 § 1 pkt 1—4, 
6—8”;

2) w art. 12 w ust. 1 wyrazy „art. 14” zast´puje si´ wy-
razami „art. 284a ustawy — Ordynacja podatko-
wa”;

3) w art. 13:

a) w ust. 1 i 2 wyrazy „art. 14 ust. 1” zast´puje si´
wyrazami „art. 284a ustawy — Ordynacja podat-
kowa”,

b) skreÊla si´ ust. 5 i 6;

4) skreÊla si´ art. 14;

5) w art. 14a:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W post´powaniu w zakresie, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 8, nie stosuje si´ art. 284
§ 2, art. 284a, art. 288a ustawy — Ordynacja
podatkowa oraz art. 27 ust. 1 pkt 7.”,

b) dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W post´powaniu w zakresie, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 8, stosuje si´ odpowiednio
art. 285a, z zastrze˝eniem ust. 4, oraz art. 288
ustawy — Ordynacja podatkowa, równie˝
w zakresie kontroli oÊwiadczeƒ osób niepro-
wadzàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej.

4. Kontrol´ oÊwiadczeƒ o stanie majàtkowym
przeprowadza si´ przede wszystkim w sie-
dzibie jednostki organizacyjnej kontroli skar-
bowej.”;

6) skreÊla si´ art. 15—23;

7) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. Organ kontroli skarbowej wydaje:

1) decyzje w rozumieniu ustawy — Ordy-
nacja podatkowa, gdy ustalenia doty-
czà podatków, op∏at i niepodatkowych
nale˝noÊci bud˝etu paƒstwa, których
okreÊlanie lub ustalanie nale˝y do w∏a-
ÊciwoÊci urz´dów skarbowych,

2) wynik kontroli — gdy ustalenia dotyczà
nieprawid∏owoÊci innych ni˝ wymie-
nione w pkt 1, w szczególnoÊci w zakre-
sie oÊwiadczeƒ o stanie majàtkowym,
gdy nieprawid∏owoÊci nie stwierdzono
albo gdy ustalenia dotyczà nale˝noÊci
celnych.”;
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8) w art. 26 w ust. 1 i 2 wyrazy „art. 24 ust. 2 pkt 1” za-
st´puje si´ wyrazami „art. 24 pkt 1”;

9) w art. 27 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy „art. 24 ust. 2
pkt 2” zast´puje si´ wyrazami „art. 24 pkt 2”;

10) w art. 28 wyrazy „art. 24 ust. 2 pkt 1” zast´puje si´
wyrazami „art. 24 pkt 1”;

11) art. 31 otrzymuje brzmienie:
„Art. 31. 1. W zakresie nieuregulowanym w usta-

wie do post´powania kontrolnego sto-
suje si´ odpowiednio przepisy ustawy
— Ordynacja podatkowa.

2. U˝yte w ustawie okreÊlenia:
1) organ kontroli skarbowej,
2) inspektor kontroli skarbowej albo

osoba dokonujàca czynnoÊci kontro-
lnych, o której mowa w art. 38 ust. 3,

3) post´powanie kontrolne prowadzo-
ne przez organ kontroli skarbowej

oznaczajà odpowiednio: organ podat-
kowy, kontrolujàcego, post´powanie
podatkowe lub kontrol´ podatkowà
w rozumieniu ustawy — Ordynacja po-
datkowa.

3. Je˝eli przepisy ustawy — Ordynacja
podatkowa zobowiàzujà kontrolujà-
cych do okazania legitymacji s∏u˝bo-
wej, kontrolujàcy, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2, zobowiàzany jest do oka-
zania legitymacji s∏u˝bowej i znaku
identyfikacyjnego, z zastrze˝eniem
art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca
2002 r. o zniesieniu Generalnego In-
spektora Celnego, o zmianie ustawy
o kontroli skarbowej oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2002 r. Nr 89, poz. 804).”;

12) w art. 35c w ust. 5 skreÊla si´ wyrazy „art. 16—22,”;

13) w art. 38 w ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) czynnoÊci, o których mowa w art. 288 § 2 usta-

wy — Ordynacja podatkowa.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat-
ku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129,
poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44,
poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137,
poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776
i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162,
poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076,
z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95,
poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107,
z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580,
Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106,
poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19,
poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794 i Nr 153,
poz. 1272) w art. 21 wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:
1) w ust. 6 wyrazy „odsetkom stosowanym” zast´pu-

je si´ wyrazami „op∏acie prolongacyjnej stosowa-
nej”;

2) skreÊla si´ ust. 8b.

Art. 8. W ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczel-
nym Sàdzie Administracyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 74,
poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471,
Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971,
z 1998 r. Nr 2, poz. 5, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75,
poz. 853, z 2000 r. Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704
i Nr 91, poz. 1008, z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98,
poz. 1070 i Nr 101, poz. 1113 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 141, poz. 1177) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sàd udziela odpowiedzi na pytania prawne
przedstawiane do rozstrzygni´cia przez samo-
rzàdowe kolegia odwo∏awcze, izb´ skarbowà
lub przez ministra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych w sprawach podatkowych.”;

2) w art. 40 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Wykonanie zaskar˝onej decyzji wydanej na
podstawie art. 24b ustawy — Ordynacja podat-
kowa lub decyzji utrzymujàcej w mocy decyzj´
wydanà na tej podstawie podlega wstrzymaniu
z mocy prawa — do czasu rozpatrzenia skargi
przez sàd.

4. Wstrzymanie wykonania decyzji nie pozbawia
podatnika prawa wykonania takiej decyzji.”;

3) w art. 57 w ust. 2 po wyrazie „Obywatelskich” do-
daje si´ wyrazy „ , w sprawach z zakresu prawa po-
datkowego — minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych”;

4) art. 59 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 59. W sprawach nieunormowanych w niniej-
szej ustawie do post´powania przed Sà-
dem stosuje si´ odpowiednio art. 7—9,
art. 11—14 § 1, art. 29—32, art. 39—49,
art. 57—60, art. 73, art. 74 § 1, art. 75—85,
art. 97, art. 98, art. 101 § 1 i 2, art. 103
i art. 146 Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego, w sprawach z zakresu prawa
podatkowego art. 102 § 2 i 3, art. 121,
art. 122, art. 124, art. 126, art. 133,
art. 136, art. 144—154, art. 162—164,
art. 178, art. 179 § 1, art. 180—200,
art. 201, art. 203, art. 206 i art. 245 ustawy
— Ordynacja podatkowa, a w pozosta∏ym
zakresie stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy Kodeksu post´powania cywilnego.”; 

5) art. 60 otrzymuje brzmienie:

„Art. 60. 1. W przypadku gdy Sàd w orzeczeniu:
1) uchyli zaskar˝onà decyzj´, a organ,

rozpatrujàc spraw´, ponownie umo-
rzy post´powanie,

2) stwierdzi niewa˝noÊç aktu albo ustali
przeszkod´ prawnà uniemo˝liwiajàcà
stwierdzenie niewa˝noÊci aktu, 

stronie, która ponios∏a szkod´, s∏u˝y od-
szkodowanie od organu, który wyda∏
decyzj´. Art. 160 Kodeksu post´powa-
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nia administracyjnego stosuje si´ odpo-
wiednio.

2. W przypadku gdy orzeczenie, o którym
mowa w ust. 1, dotyczy aktu organu po-
datkowego, przepisy art. 260 i art. 261
ustawy — Ordynacja podatkowa stosu-
je si´ odpowiednio.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o spó∏-
dzielczych kasach oszcz´dnoÊciowo-kredytowych
(Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178
oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 100, poz. 1081) po art. 32
dodaje si´ art. 32a w brzmieniu: 

„Art. 32a. 1. Kasy sà obowiàzane realizowaç pole-
cenia przelewu dotyczàce nale˝noÊci,
do których stosuje si´ przepisy ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137,
poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r.
Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216,
Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315,
z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39,
poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387), w terminie 5 dni
roboczych od dnia obcià˝enia rachun-
ku cz∏onka kasy.

2. W razie niedotrzymania terminu,
o którym mowa w ust. 1, kasa obowià-
zana jest do zap∏acenia na rzecz Skar-
bu Paƒstwa lub jednostki samorzàdu
terytorialnego odsetek w wysokoÊci
przewidzianej dla odsetek za zw∏ok´
od zaleg∏oÊci podatkowych. 

3. Do odpowiedzialnoÊci kas z tytu∏u nie-
dope∏nienia obowiàzku okreÊlonego
w ust. 1 stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy ustawy — Ordynacja podatkowa
o odpowiedzialnoÊci podatkowej in-
kasenta.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urz´-
dach i izbach skarbowych (Dz. U. z 1996 r.  Nr 106,
poz. 489, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943,
z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189
oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804) w art. 5 w ust. 6 pkt 1
otrzymuje brzmienie:

„1) ustalanie lub okreÊlanie i pobór podatków, op∏at,
niepodatkowych nale˝noÊci bud˝etowych oraz in-
nych nale˝noÊci — w zakresie i na zasadach okre-
Êlonych w odr´bnych przepisach,”.

Art. 11. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwo-
wych (Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775,
z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106,
poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141,
poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40,

poz. 400 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 15, poz. 180,
Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703, Nr 84,
poz. 948 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 63, poz. 637,
Nr 72, poz. 745, Nr 76, poz. 807 i Nr 122, poz. 1320 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984) w art. 24
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wierzytelnoÊci wobec bud˝etu paƒstwa, z wy∏à-
czeniem wierzytelnoÊci, które nie podlegajà umo-
rzeniu na podstawie przepisów szczególnych,”.

Art. 12. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. — Ko-
deks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, Nr 89,
poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128,
poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804,
Nr 112, poz. 974 i Nr 141, poz. 1178) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 41 skreÊla si´ § 2—4 i dodaje si´ § 5 w brzmie-
niu:

„§ 5. Przepisy art. 14 § 2—4 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16,
poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475,
Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387) stosuje si´ odpowiednio.”;

2) art. 262 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 262. Do post´powania w sprawach celnych
stosuje si´ odpowiednio przepis art. 12
oraz przepisy dzia∏u IV ustawy — Ordy-
nacja podatkowa.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe∏nosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776
i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90,
poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r.
Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 39,
poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129,
poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i poz. 1800) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 31:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) z op∏at, z wyjàtkiem op∏aty skarbowej.”,

b) skreÊla si´ ust. 5;

2) w art. 49 w ust. 1 po wyrazach „stosuje si´” doda-
je si´ wyraz „odpowiednio”.

Art. 14. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126,
poz. 1070, Nr 141,poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:
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1) w art. 110 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,
dyrektora urz´du kontroli skarbowej oraz na-
czelnika urz´du skarbowego w zakresie uregu-
lowanym w odr´bnych ustawach.”;

2) po art. 112 dodaje si´ art. 112a w brzmieniu:

„Art. 112a. 1. Banki sà obowiàzane realizowaç po-
lecenia przelewu dotyczàce nale˝no-
Êci, do których stosuje si´ przepisy
ustawy — Ordynacja podatkowa,
w terminie 5 dni roboczych od dnia
obcià˝enia rachunku bankowego po-
siadacza tego rachunku.

2. W razie niedotrzymania terminu,
o którym mowa w ust. 1, banki obo-
wiàzane sà do zap∏acenia na rzecz
Skarbu Paƒstwa lub jednostek samo-
rzàdu terytorialnego odsetek w wy-
sokoÊci przewidzianej dla odsetek za
zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych.

3. Do odpowiedzialnoÊci banku z tytu∏u
niedope∏nienia obowiàzku okreÊlo-
nego w ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio przepisy ustawy — Ordynacja
podatkowa dotyczàce odpowiedzial-
noÊci podatkowej inkasenta.”;

3) w art. 159 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „po˝yczek
pieni´˝nych lub akredytyw” dodaje si´ wyrazy
„oraz realizacjà poleceƒ przelewu na rachunki or-
ganów podatkowych z tytu∏u nale˝noÊci, o których
mowa w art. 112a ust. 1”.

Art. 15. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r.
Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78,
poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118,
Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249,
z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459,
Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189,
Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676 i Nr 155, poz. 1278) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. Do nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek stosuje si´
odpowiednio: art. 12, art. 26, art. 29 § 1 i 2,
art. 33 § 1, art. 33a, art. 33b, art. 51 § 1,
art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 3, 4, 8 i 9, art. 60
§ 1, art. 61 § 1, art. 62 § 1, 3—5, art. 72 § 1
pkt 1 i 4 i § 2, art. 73 § 1 pkt 1 i 5, art. 77 § 1
pkt 1 lit. a), b) i d), art. 77b, art. 78 § 1, 3
pkt 1 i 3, art. 91, art. 93, art. 93a—93c,
art. 93e, art. 94, art. 97 § 1, art. 98 § 1 i 2
pkt 1, 2, 5 i 7, art. 100 § 1, art. 101 § 1,
art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2, art. 107 § 1,
1a, 2 pkt 2 i 4, art. 108 § 1 i 4, art. 110 § 1,
2 pkt 2, § 3, art. 111 § 1—4 i § 5 pkt 1,
art. 112, art. 113, art. 115, art. 116,

art. 116a, art. 117, art. 118 § 1 i 2 oraz
art. 119 ustawy — Ordynacja podatko-
wa.”;

2) w art. 50 w ust. 3 po wyrazie „skarbowej” dodaje
si´ wyrazy „ , organom podatkowym”.

Art. 16. Do zapytaƒ, o których mowa w art. 14a § 1
ustawy zmienianej w art. 1, nieza∏atwionych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´
przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà.

Art. 17. Do zabezpieczeƒ zobowiàzaƒ podatkowych
powsta∏ych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy stosuje si´ przepisy art. 33 ustawy zmienianej
w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 18. Przepis art. 57 § 6 ustawy zmienianej
w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy ma zastosowanie w za-
kresie bankowych post´powaƒ ugodowych do czasu
ich zakoƒczenia. 

Art. 19. Banki, spó∏dzielcze kasy oszcz´dnoÊciowo-
-kredytowe i paƒstwowe przedsi´biorstwo u˝yteczno-
Êci publicznej „Poczta Polska” sà obowiàzane zapew-
niç dost´p do formularzy dokumentów, o których mo-
wa w art. 60 § 3 ustawy zmienianej w art. 1, najpóêniej
w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

Art. 20. § 1. Do przedawnienia zobowiàzaƒ podat-
kowych powsta∏ych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy stosuje si´ przepisy ustawy zmienianej
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, z za-
strze˝eniem § 2.

§ 2. Je˝eli dotychczasowe przepisy okreÊlajà ko-
rzystniejsze dla podatnika, p∏atnika lub inkasenta zasa-
dy i terminy przedawnienia zobowiàzaƒ podatkowych,
stosuje si´ przepisy obowiàzujàce przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 21. Do odpowiedzialnoÊci podatkowej osób
trzecich z tytu∏u zaleg∏oÊci podatkowych powsta∏ych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje
si´ przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 22. § 1. Do spraw wszcz´tych a niezakoƒczo-
nych przez organy podatkowe pierwszej instancji przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´
przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, z zastrze˝eniem § 2.

§ 2. Wnioski o wszcz´cie post´powania wniesione
do ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
podlegajà rozpatrzeniu na podstawie przepisów usta-
wy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
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Art. 23. Odwo∏ania od decyzji wydanych na podsta-
wie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 wniesione
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy podle-
gajà rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 24. § 1. ˚àdania uchylenia, zmiany lub stwier-
dzenia niewa˝noÊci decyzji, która sta∏a si´ decyzjà
ostatecznà przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy, podlegajà rozpatrzeniu w trybie, na zasadach
i w terminach okreÊlonych w przepisach ustawy zmie-
nianej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do wszcz´-
cia z urz´du post´powania w sprawie uchylenia, zmia-
ny lub stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji ostatecznej.

Art. 25. § 1. Kontrole podatkowe wszcz´te przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy sà prowadzo-
ne na zasadach okreÊlonych w przepisach ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

§ 2. Je˝eli wszcz´cie post´powania podatkowego,
na podstawie ustaleƒ kontroli podatkowej zakoƒczonej
na podstawie dotychczasowych przepisów, nast´puje
po dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, post´powa-
nie podatkowe wszczyna si´ na podstawie przepisów
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà.

§ 3. Post´powania kontrolne wszcz´te przez organy
kontroli skarbowej przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy sà prowadzone na zasadach okreÊlonych

w przepisach ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.

Art. 26. Wnioski o wydanie zaÊwiadczenia z∏o˝one
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy sà za∏a-
twiane na zasadach okreÊlonych w przepisach ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

Art. 27. § 1. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà
ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 30 czerwca
2003 r., zachowujà moc przepisy dotychczasowe, je˝e-
li nie sà sprzeczne z niniejszà ustawà.

§ 2. Obwieszczenie ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych wydane na podstawie art. 119
§ 2 ustawy zmienianej w art. 1 traci moc z dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy. W roku 2003 obowiàzu-
jà kwoty okreÊlone w art. 41 § 1, art. 112 § 1 pkt 3 oraz
art. 262 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.

Art. 28. Przepisy art. 3a oraz art. 168 § 5 ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2004 r.

Art. 29. Przepis art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienia-
nej w art. 11 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà
stosuje si´ do dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Pol-
skà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE  MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 6 sierpnia 2002 r.

w sprawie zasad i trybu post´powania przy przeprowadzaniu przeglàdów, prób i uznawaniu kontenerów
oraz organów uprawnionych do dokonywania tych czynnoÊci oraz do kontroli stanu kontenerów.

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim (Dz. U. z 2000 r.
Nr 109, poz. 1156) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Przepisy rozporzàdzenia okreÊlajà: 

1) wymagania w zakresie uznawania kontenerów, ich
prób, przeglàdów oraz kontroli stanu kontenerów;

2) instytucj´ klasyfikacyjnà, której powierza si´ zada-
nia w zakresie prób, przeglàdów i uznawania kon-
tenerów;

3) organy uprawnione do kontroli stanu kontenerów.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) przepisach mi´dzynarodowych — oznacza to:

a) Mi´dzynarodowà konwencj´ o bezpiecznych
kontenerach (KBK), sporzàdzonà w Genewie
dnia 2 grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 24,
poz. 118 i 119), zwanà dalej „konwencjà”,


