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USTAWA

z dnia 27 czerwca 2003 r.

o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zadania
i kompetencje organów oraz organizacj´ jednostek organizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do

spraw finansów publicznych1)

Art. 1. 1. Tworzy si´ Wojewódzkie Kolegia Skarbo-
we, zwane dalej „Kolegiami”.

2. Zadaniem Kolegium jest konsolidacja i koordy-
nacja dzia∏aƒ w zakresie realizacji na obszarze woje-
wództwa polityki finansowej paƒstwa, w szczególnoÊci
polityki podatkowej, celnej i kontrolnej, w tym:

1) uzgadnianie dzia∏aƒ w zakresie realizacji polityki
celnej, podatkowej i kontrolnej;

2) koordynacja planów kontroli i ich realizacji, w tym
typowanie podmiotów przewidzianych do kontroli;

3) uzgadnianie trybu i zakresu wymiany informacji
niezb´dnych do realizacji zadaƒ Kolegium;

4) inicjowanie i opiniowanie rozwiàzaƒ w zakresie
prawa podatkowego i celnego.

3. W sk∏ad Kolegium wchodzà:

1) dyrektor izby skarbowej;

2) dyrektor izby celnej;

3) dyrektor urz´du kontroli skarbowej;

4) naczelnik urz´du skarbowego reprezentujàcy na-
czelników urz´dów skarbowych z obszaru woje-
wództwa — wyznaczony przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw finansów publicznych. 

4. W posiedzeniach Kolegium udzia∏ bierze równie˝
wojewoda. 

5. Kolegium odbywa posiedzenia w miar´ potrzeb,
na wniosek jednej z osób wymienionych w ust. 3
pkt 1—3, nie rzadziej jednak ni˝ raz w miesiàcu. Je˝eli
do 15 dnia miesiàca nie wp∏ynie ̋ aden wniosek, posie-
dzenie Kolegium zwo∏uje dyrektor izby skarbowej.

6. Obradom Kolegium przewodniczy dyrektor izby
skarbowej.

7. Uzgodnienia z posiedzenia sà zamieszczane
w protokole, który podpisujà cz∏onkowie Kolegium.

8. Obs∏ug´ biurowà Kolegium zapewnia izba skar-
bowa. 

9. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià Kolegiów sprawuje Ge-
neralny Inspektor Kontroli Skarbowej. 

10. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, regulamin Ko-
legium, okreÊlajàc w nim organizacj´ i tryb odbywania
posiedzeƒ oraz zasady wspó∏dzia∏ania jego cz∏onków,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia sprawnoÊci
i skutecznoÊci wykonywania zadaƒ Kolegium. 

Art. 2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 110, poz. 968, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 5 w § 1:

a) w pkt 1 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „, z zastrze-
˝eniem pkt 4”,

b) po pkt 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) w odniesieniu do obowiàzków wynikajàcych
z wydanych przez naczelnika urz´du celnego

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji, ustaw´ z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zaso-
bie archiwalnym i archiwach, ustaw´ z dnia 28 lipca 1983 r.
o podatku od spadków i darowizn, ustaw´ z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji, ustaw´ z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej, ustaw´ z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych, ustaw´ z dnia
28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej, ustaw´ z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-
nych, ustaw´ z dnia 29 lipca 1992 r. o grach  i zak∏adach
wzajemnych, ustaw´ z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od
towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym, ustaw´ z dnia
2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbo-
wymi akcyzy, ustaw´ z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnie-
niu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu, ustaw´ z dnia 13 paê-
dziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podat-
ników i p∏atników, ustaw´ z dnia 21 czerwca 1996 r. o urz´-
dach i izbach skarbowych, ustaw´ z dnia 5 lipca 1996 r.
o doradztwie podatkowym, ustaw´ z dnia 20 czerwca
1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, ustaw´ z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach, ustaw´ z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne,
ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa,
ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji
rzàdowej, ustaw´ z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji
rzàdowej w województwie, ustaw´ z dnia 20 listopada
1998 r. o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne, ustaw´
z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej, ustaw´ z dnia
10 wrzeÊnia 1999 r. — Kodeks karny skarbowy, ustaw´
z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, usta-
w´ z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o podatku od czynnoÊci cywil-
noprawnych, ustaw´ z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, usta-
w´ z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu
i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustaw´ z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym.

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216,
poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718 i Nr 135, poz. 1268.



decyzji, postanowieƒ lub mandatów karnych
oraz z przyj´tych przez naczelnika urz´du cel-
nego zg∏oszeƒ celnych — w∏aÊciwy dla tego
naczelnika dyrektor izby celnej;”;

2) w art. 17 po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Do za˝aleƒ na postanowienia, o których mo-
wa w art. 34 § 2, wydanych przez dyrektora
izby celnej, stosuje si´ odpowiednio
art. 2621 Kodeksu celnego, z tym ˝e termin
do wniesienia za˝alenia wynosi 7 dni od
dnia dor´czenia postanowienia.”;

3) w art. 19:

a) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Dyrektor izby celnej jest organem egzeku-
cyjnym uprawnionym do stosowania
wszystkich Êrodków egzekucyjnych, z wy-
jàtkiem egzekucji z nieruchomoÊci, w egze-
kucji administracyjnej nale˝noÊci pieni´˝-
nych z tytu∏u:

1) nale˝noÊci celnych wraz z odsetkami;

2) podatku od towarów i us∏ug nale˝nego
z tytu∏u importu towarów wraz z odset-
kami;

3) podatku akcyzowego wraz z odsetkami;

4) grzywien, kosztów post´powania i in-
nych nale˝noÊci pieni´˝nych orzeczo-
nych w post´powaniu w sprawie o prze-
st´pstwo skarbowe lub wykroczenie
skarbowe w zakresie spraw nale˝àcych
do w∏aÊciwoÊci organów celnych.”;

b) uchyla si´ § 6;

4) w art. 71a:

a) w § 2 wyrazy „art. 19 § 3—5 i 7—8” zast´puje si´
wyrazami „art. 19 § 3, 4, 7 i 8”,

b) w § 5 wyrazy „naczelnika urz´du skarbowego”
zast´puje si´ wyrazami „organu egzekucyjne-
go”;

5) w art. 155a § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, mo˝e rów-
nie˝ zg∏osiç organ kontroli skarbowej.”;

6) w art. 168e w § 5 wyrazy „art. 19 § 3—5, 7 i 8” za-
st´puje si´ wyrazami „art. 19 § 3, 4, 7 i 8”.

Art. 3. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1396 i Nr 241, poz. 2074) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) organów i jednostek organizacyjnych podle-
g∏ych i nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej, ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych, ministra w∏aÊciwego do spraw za-
granicznych, a tak˝e w odniesieniu do komórek
organizacyjnych wykonujàcych czynnoÊci

w zakresie wywiadu skarbowego w jednost-
kach organizacyjnych podleg∏ych i nadzorowa-
nych przez ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych — ministrowie, którym
podlegajà oraz przez których sà nadzorowane
te organy i jednostki organizacyjne;”;

2) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób i tryb udost´pniania materia∏ów ar-
chiwalnych znajdujàcych si´ w archiwach wy-
odr´bnionych, podporzàdkowanych Ministro-
wi Obrony Narodowej, ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw wewn´trznych, ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw zagranicznych, ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw finansów publicznych, Szefo-
wi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Szefowi Agencji Wywiadu, Prezesowi Instytutu
Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu, Szefowi
Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu
i Szefowi Kancelarii Prezydenta, uwzgl´dniajàc:

1) sposób post´powania z materia∏ami archi-
walnymi zawierajàcymi informacje niejawne
stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà lub s∏u˝-
bowà albo dane osobowe podlegajàce
ochronie;

2) zakres udost´pniania dokumentacji dotyczà-
cej osób fizycznych tym osobom dla celów
w∏asnych;

3) odp∏atnoÊç za udost´pnianie materia∏ów ar-
chiwalnych w przypadku ponoszenia przez
archiwum dodatkowych kosztów z tego tytu-
∏u;

4) odp∏atnoÊç za sporzàdzenie reprodukcji ma-
teria∏ów archiwalnych.”;

3) w art. 19 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Minister Obrony Narodowej, minister w∏aÊci-
wy do spraw wewn´trznych, minister w∏aÊciwy
do spraw zagranicznych i minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych;”;

4) w art. 21 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednostek organizacyjnych podleg∏ych i nadzo-
rowanych przez Ministra Obrony Narodowej,
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych,
ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych
i ministra w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych;”;

5) w art. 29: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) archiwa:

a) jednostek organizacyjnych podleg∏ych
i nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej — w zakresie dzia∏u obrona
narodowa, 

b) jednostek organizacyjnych podleg∏ych
i nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwe-
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go do spraw wewn´trznych i ministra w∏a-
Êciwego do spraw zagranicznych — w za-
kresie tych dzia∏ów administracji rzàdowej, 

c) komórek organizacyjnych wykonujàcych
czynnoÊci w zakresie wywiadu skarbowe-
go w jednostkach organizacyjnych podle-
g∏ych i nadzorowanych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych — w zakresie tych czynnoÊci;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Obrony Narodowej, minister w∏a-
Êciwy do spraw wewn´trznych, minister w∏a-
Êciwy do spraw zagranicznych, minister w∏a-
Êciwy do spraw finansów publicznych, Szef
Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu,
Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Szef Agencji
Wywiadu oraz Prezes Instytutu Pami´ci Na-
rodowej — Komisji Âcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, okreÊlà,
w drodze zarzàdzeƒ, organizacj´ podleg∏ych
im archiwów wyodr´bnionych, uwzgl´dnia-
jàc w szczególnoÊci zakres ich dzia∏ania.”;

6) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zasób archiwalny archiwów wyodr´bnionych,
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 i 4, stano-
wià odpowiednio materia∏y archiwalne po-
wsta∏e i powstajàce w toku dzia∏alnoÊci:

1) jednostek organizacyjnych podleg∏ych i nad-
zorowanych przez Ministra Obrony Narodo-
wej, ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych, ministra w∏aÊciwego do spraw
zagranicznych, Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego i Szefa Agencji Wywiadu;

2) komórek organizacyjnych wykonujàcych
czynnoÊci w zakresie wywiadu skarbowego
w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych
i nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku
od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89,
z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 8:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Je˝eli nabywca nie poda∏ wartoÊci nabytych
rzeczy i praw majàtkowych lub wartoÊç poda-
na przez nabywc´ wed∏ug oceny naczelnika
urz´du skarbowego nie odpowiada ich war-
toÊci rynkowej, organ ten wezwie nabywc´
do okreÊlenia wartoÊci rzeczy i praw lub pod-
wy˝szenia tej wartoÊci w terminie nie krót-
szym ni˝ 14 dni. W razie nieudzielenia odpo-

wiedzi lub podania wartoÊci nieodpowiada-
jàcej wartoÊci rynkowej, naczelnik urz´du
skarbowego ustali wartoÊç z uwzgl´dnie-
niem opinii bieg∏ych. Je˝eli wartoÊç ustalona
w ten sposób przekroczy o 33% wartoÊç po-
danà przez nabywc´, koszty opinii bieg∏ych
ponosi nabywca.”,

b) w ust. 5 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „, nawet po-
parte opiniami bieg∏ych”;

2) w art. 19:

a) w ust. 1 i 2 wyrazy „urz´du skarbowego” zast´pu-
je si´ wyrazami „naczelnika urz´du skarbowego”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
niemajàce osobowoÊci prawnej, b´dàce
d∏u˝nikiem spadkodawcy, sà obowiàzane
przy zap∏acie d∏ugu potràciç i przekazaç do
w∏aÊciwego urz´du skarbowego podatek od
nabycia spadku, nale˝ny od spadkobiercy
w wysokoÊci ustalonej przez naczelnika tego
urz´du skarbowego. Zap∏ata d∏ugu bez po-
tràcenia podatku od nabycia spadku mo˝e
nastàpiç tylko za uprzednià pisemnà zgodà
naczelnika urz´du skarbowego albo po
stwierdzeniu przez naczelnika urz´du skar-
bowego, ˝e nabycie spadku jest zwolnione
od podatku lub ˝e nale˝ny podatek zosta∏ za-
p∏acony albo prawo do wydania decyzji usta-
lajàcej wysokoÊç zobowiàzania podatkowe-
go uleg∏o przedawnieniu.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Je˝eli przedmiotem aktu notarialnego, który
ma byç sporzàdzony, lub dokumentu, co do
którego notariusz ma uwierzytelniç podpis,
ma byç zbycie praw do spadku albo zbycie
lub obcià˝enie rzeczy lub praw majàtkowych
uzyskanych przez zbywc´ w drodze spadku
lub zasiedzenia, notariusz mo˝e sporzàdziç
akt lub uwierzytelniç w∏asnor´cznoÊç podpi-
su tylko za uprzednià pisemnà zgodà naczel-
nika urz´du skarbowego albo po stwierdze-
niu przez naczelnika urz´du skarbowego, ˝e
nabycie spadku jest zwolnione od podatku
lub ̋ e nale˝ny podatek zosta∏ zap∏acony albo
prawo do wydania decyzji ustalajàcej wyso-
koÊç zobowiàzania podatkowego uleg∏o
przedawnieniu.”;

3) u˝yte w art. 6 w ust. 2, w art. 12 oraz w art. 18 w ust. 2
w ró˝nych przypadkach wyrazy „urzàd skarbowy”
zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach
wyrazami „naczelnik urz´du skarbowego”.

Art. 5. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên. zm.4)) w art. 15
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———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 139,
poz. 932, z 2000 r. Nr 22, poz. 270 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 8, poz. 64 oraz z 2002 r. Nr 200, poz. 1681.

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070
i Nr 130, poz. 1188 i 1190.



w ust. 8a wyrazy „izb´ skarbowà w∏aÊciwà” zast´puje
si´ wyrazami „dyrektora izby celnej w∏aÊciwego”.

Art. 6. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399
oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070 i Nr 128,
poz. 1175) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 4 w lit. b wyrazy „art. 133 § 1
pkt 1” zast´puje si´ wyrazami „art. 134 § 1 pkt 1”;

2) w art. 9e w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „art. 133 § 1 pkt 1”
zast´puje si´ wyrazami „art. 134 § 1 pkt 1”.

Art. 7. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.5)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany: 

1) w art. 5a po pkt 7 dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:

„8) urz´dzie skarbowym — oznacza to urzàd skar-
bowy, którym kieruje odpowiednio w∏aÊciwy
dla podatnika lub p∏atnika naczelnik urz´du
skarbowego.”;

2) w art. 8 w ust. 4 i w art. 9a w ust. 1 i 2 wyrazy „we
w∏aÊciwym urz´dzie skarbowym” zast´puje si´
wyrazami „w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du skar-
bowego”;

3) w art. 15 wyrazy „w∏aÊciwy urzàd skarbowy” zast´-
puje si´ wyrazami „w∏aÊciwego naczelnika urz´du
skarbowego”;

4) w art. 22e w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „w∏aÊciwego
urz´du skarbowego” zast´puje si´ wyrazami
„urz´du skarbowego”;

5) w art. 24 w ust. 3 i w art. 24a w ust. 5 i 7 wyrazy
„urz´du skarbowego” zast´puje si´ wyrazami „na-
czelnika urz´du skarbowego”;

6) w art. 27c w ust. 14 wyrazy „w urz´dzie skarbowym
w∏aÊciwym” zast´puje si´ wyrazami „naczelnikowi
urz´du skarbowego w∏aÊciwemu”;

7) w art. 28 w ust. 2 wyrazy „urz´du skarbowego w∏a-
Êciwego” zast´puje si´ wyrazami „urz´du skarbo-
wego, którym kieruje naczelnik urz´du skarbowe-
go w∏aÊciwy”;

8) w art. 34:

a) w ust. 7 w zdaniu koƒcowym wyrazy „urz´dowi
skarbowemu w∏aÊciwemu” zast´puje si´ wyra-

zami „urz´dowi skarbowemu, którym kieruje
naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy”,

b) w ust. 9 wyrazy „urzàd skarbowy” zast´puje si´
wyrazami „naczelnik urz´du skarbowego”;

9) w art. 35 w ust. 10 wyrazy „urz´dowi skarbowemu
w∏aÊciwemu” zast´puje si´ wyrazami „urz´dowi
skarbowemu, którym kieruje naczelnik urz´du
skarbowego w∏aÊciwy”;

10) w art. 37 w ust. 1b wyrazy „urzàd skarbowy” zast´-
puje si´ wyrazami „naczelnik urz´du skarbowego”;

11) w art. 38:

a) w ust. 1 wyrazy „w∏aÊciwego wed∏ug miejsca”
zast´puje si´ wyrazami „którym kieruje naczel-
nik urz´du skarbowego w∏aÊciwy wed∏ug miej-
sca”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. P∏atnicy dokonujà rocznego obliczenia po-
datku, o którym mowa w art. 37, w terminie
do koƒca lutego po up∏ywie roku podatko-
wego. Jeden egzemplarz rocznego oblicze-
nia p∏atnik dor´cza podatnikowi do dnia
31 marca, a drugi przekazuje w terminie do
dnia 15 kwietnia urz´dowi skarbowemu, któ-
rym kieruje naczelnik urz´du skarbowego
w∏aÊciwy wed∏ug miejsca zamieszkania po-
datnika, a w przypadku podatników, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 2a — do urz´du skar-
bowego, którym kieruje naczelnik urz´du
skarbowego w∏aÊciwy w sprawach opodat-
kowania osób zagranicznych.”;

12) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. 1. W terminie do dnia 31 stycznia roku na-
st´pujàcego po roku podatkowym p∏at-
nicy, o których mowa w art. 31
i art. 33—35, w przypadku gdy nie do-
konujà rocznego obliczenia podatku, sà
obowiàzani przekazaç podatnikowi
i urz´dowi skarbowemu, którym kieru-
je naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊci-
wy wed∏ug miejsca zamieszkania po-
datnika, imienne informacje o wysoko-
Êci dochodu oraz potràconych przez
p∏atnika w roku podatkowym sk∏adek
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe
i chorobowe, o których mowa w art. 26
ust. 1 pkt 2 lit. b), sk∏adki na ubezpiecze-
nie zdrowotne pobranej w roku podat-
kowym przez p∏atnika i sk∏adki na ubez-
pieczenie zdrowotne odliczonej, z za-
strze˝eniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2,
a tak˝e nale˝nego i pobranego podatku,
sporzàdzone wed∏ug ustalonego wzo-
ru. W przypadku podatnika, o którym
mowa w art. 3 ust. 2a, informacje, o któ-
rych mowa w zdaniu pierwszym, p∏atni-
cy przekazujà do urz´du skarbowego,
którym kieruje naczelnik urz´du skar-
bowego w∏aÊciwy w sprawach opodat-
kowania osób zagranicznych.
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2. Je˝eli obowiàzek poboru przez p∏atni-
ków, o których mowa w art. 31 i 33—35,
zaliczek na podatek usta∏ w ciàgu roku,
p∏atnicy ci sà obowiàzani sporzàdziç in-
formacj´ okreÊlonà w ust. 1 i przekazaç
jà podatnikowi oraz urz´dowi skarbo-
wemu, którym kieruje naczelnik urz´du
skarbowego w∏aÊciwy wed∏ug miejsca
zamieszkania podatnika, lub urz´dowi
skarbowemu, którym kieruje naczelnik
urz´du skarbowego w∏aÊciwy w spra-
wach opodatkowania osób zagranicz-
nych — w terminie do dnia 15 miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
pobrana zosta∏a ostatnia zaliczka.”;

13) w art. 42:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. P∏atnicy, o których mowa w art. 41, przeka-
zujà:

1) kwoty pobranych zaliczek na podatek do-
chodowy, w terminie do dnia 20 miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, w którym po-
brano zaliczki, na rachunek urz´du skarbo-
wego, którym kieruje naczelnik urz´du
skarbowego w∏aÊciwy wed∏ug miejsca za-
mieszkania p∏atnika, a je˝eli p∏atnik nie
jest osobà fizycznà — wed∏ug siedziby
bàdê miejsca wykonywania dzia∏alnoÊci,
gdy p∏atnik nie posiada siedziby,

2) kwoty zrycza∏towanego podatku, o którym
mowa w art. 41 ust. 4—6 i 6a, w terminie
do dnia 7 miesiàca nast´pujàcego po mie-
siàcu, w którym pobrano ten podatek —
na rachunek urz´du skarbowego, którym
kieruje naczelnik urz´du skarbowego w∏a-
Êciwy wed∏ug miejsca zamieszkania p∏at-
nika, a w przypadku:

a) p∏atnika nieb´dàcego osobà fizycznà —
w∏aÊciwy wed∏ug siedziby bàdê miejsca
wykonywania dzia∏alnoÊci, gdy p∏atnik
nie posiada siedziby,

b) podatników okreÊlonych w art. 3 ust. 2a
— na rachunek urz´du skarbowego, któ-
rym kieruje naczelnik urz´du skarbowe-
go w∏aÊciwy w sprawach opodatkowa-
nia osób zagranicznych.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podatnikom okreÊlonym w art. 3 ust. 2a oraz
urz´dom skarbowym, którymi kierujà na-
czelnicy urz´dów skarbowych w∏aÊciwi
w sprawach opodatkowania osób zagranicz-
nych — imienne informacje o wysokoÊci do-
chodu i pobranego zrycza∏towanego po-
datku, sporzàdzone wed∏ug ustalonego
wzoru,”,

c) w ust. 3 wyrazy „urz´dowi skarbowemu w∏aÊci-
wemu ze wzgl´du na miejsce” zast´puje si´ wy-
razami „urz´dowi skarbowemu, którym kieruje
naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy wed∏ug
miejsca”;

14) w art. 42a wyrazy „urz´dowi skarbowemu w∏aÊci-
wemu” zast´puje si´ wyrazami „urz´dowi skarbo-
wemu, którym kieruje naczelnik urz´du skarbowe-
go w∏aÊciwy”;

15) w art. 43:

a) w ust. 1 i 2 skreÊla si´ wyraz „w∏aÊciwemu”,

b) w ust. 3 wyrazy „w∏aÊciwy urzàd skarbowy” za-
st´puje si´ wyrazami „w∏aÊciwego naczelnika
urz´du skarbowego”,

c) w ust. 4 skreÊla si´ wyraz „w∏aÊciwego”, a wyra-
zy „tego urz´du skarbowego” zast´puje si´ wy-
razami „naczelnika tego urz´du skarbowego”;

16) w art. 44:

a) w ust. 2 i 5 wyrazy „urzàd skarbowy” zast´puje
si´ wyrazami „naczelnik urz´du skarbowego”,

b) w ust. 6c w pkt 1 i w ust. 6d wyrazy „w∏aÊciwy
urzàd skarbowy” zast´puje si´ wyrazami „w∏a-
Êciwego naczelnika urz´du skarbowego”,

c) w ust. 7c w pkt 4 wyrazy „we w∏aÊciwym urz´-
dzie skarbowym” zast´puje si´ wyrazami „w∏a-
Êciwemu naczelnikowi urz´du skarbowego”;

17) w art. 45:

a) w ust. 6 wyrazy „urzàd skarbowy” zast´puje si´
wyrazami „naczelnik urz´du skarbowego”,

b) w ust. 7 wyrazy „urz´dowi skarbowemu w∏aÊci-
wemu” zast´puje si´ wyrazami „urz´dowi skar-
bowemu, którym kieruje naczelnik urz´du skar-
bowego w∏aÊciwy”.

Art. 8. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kon-
troli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572, z póên.
zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. Do zakresu kontroli skarbowej nale˝y:

1) kontrola rzetelnoÊci deklarowanych
podstaw opodatkowania oraz prawi-
d∏owoÊci obliczania i wp∏acania po-
datków stanowiàcych dochód bud˝e-
tu paƒstwa, a tak˝e innych nale˝noÊci
pieni´˝nych bud˝etu paƒstwa lub
paƒstwowych funduszy celowych,

2) ujawnianie i kontrola niezg∏oszonej
do opodatkowania dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, a tak˝e dochodów nie-
znajdujàcych pokrycia w ujawnionych
êród∏ach przychodów,

3) kontrola êróde∏ pochodzenia majàtku,
w przypadku niezg∏oszenia do opo-
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datkowania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, a tak˝e dochodów nieznajdujà-
cych pokrycia w ujawnionych êró-
d∏ach przychodów,

4) kontrola celowoÊci i zgodnoÊci z pra-
wem gospodarowania Êrodkami pu-
blicznymi oraz Êrodkami pochodzàcy-
mi z Unii Europejskiej i mi´dzynaro-
dowych instytucji finansowych, pod-
legajàcymi zwrotowi,

5) kontrola wywiàzywania si´ z warun-
ków finansowania pomocy ze Êrod-
ków, o których mowa w pkt 4,

6) kontrola prawid∏owoÊci przekazywa-
nia Êrodków w∏asnych do bud˝etu
Unii Europejskiej,

7) certyfikacja i wydawanie deklaracji za-
mkni´cia pomocy finansowej ze Êrod-
ków pochodzàcych z Unii Europej-
skiej,

8) badanie celowoÊci w czasie podejmo-
wania decyzji i zgodnoÊci z prawem
wykorzystania i rozporzàdzania mie-
niem paƒstwowym, a w szczególnoÊci
ujawnianie niedoborów, a tak˝e in-
nych szkód w tym mieniu,

9) badanie wykorzystania mienia otrzy-
manego od Skarbu Paƒstwa w celu re-
alizacji zadaƒ publicznych oraz prawi-
d∏owoÊci prywatyzacji mienia Skarbu
Paƒstwa,

10) kontrola rzetelnoÊci wype∏niania zo-
bowiàzaƒ wynikajàcych z udzielonych
przez Skarb Paƒstwa por´czeƒ i gwa-
rancji,

11) kontrola zgodnoÊci wykorzystania
Êrodków, których sp∏at´ por´czy∏ lub
gwarantowa∏ Skarb Paƒstwa, z ich
przeznaczeniem,

12) kontrola zgodnoÊci z prawem przywo-
zu towarów dopuszczonych do obrotu
na polskim obszarze celnym lub majà-
cych inne przeznaczenie celne oraz
wywozu towarów za granic´, a tak˝e
kontrola i ujawnianie towarów niele-
galnie wprowadzonych na polski ob-
szar celny,

13) ujawnianie sk∏adników majàtkowych
podmiotów zobowiàzanych do uisz-
czenia nale˝noÊci publicznych lub po-
dejrzanych o czyny zagro˝one karà
grzywny lub karami pieni´˝nymi,
w celu zapewnienia skutecznoÊci po-
boru tych nale˝noÊci oraz wykonania
orzeczeƒ lub mandatów karnych,

14) kontrola oÊwiadczeƒ o stanie majàt-
kowym osób — obowiàzanych do ich
sk∏adania — zatrudnionych lub pe∏-
niàcych s∏u˝b´ w jednostkach organi-
zacyjnych administracji celnej, podat-

kowej oraz kontroli skarbowej podle-
g∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych, w tym
w urz´dzie obs∏ugujàcym tego mini-
stra,

15) kontrola resortowa jednostek organi-
zacyjnych administracji celnej, podat-
kowej oraz kontroli skarbowej podle-
g∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych, w tym
urz´du obs∏ugujàcego tego ministra,

16) badanie przestrzegania przez rezy-
dentów i nierezydentów ograniczeƒ
i obowiàzków okreÊlonych w przepi-
sach prawa dewizowego oraz warun-
ków udzielonych na ich podstawie ze-
zwoleƒ, zezwoleƒ dewizowych i ze-
zwoleƒ na prowadzenie dzia∏alnoÊci
kantorowej,

17) prowadzenie dzia∏alnoÊci analitycznej
i prognostycznej w odniesieniu do ne-
gatywnych zjawisk wyst´pujàcych
w obszarze w∏aÊciwoÊci kontroli skar-
bowej oraz przedstawianie w tym za-
kresie informacji i analiz organom ad-
ministracji rzàdowej.

2. W ramach kontroli skarbowej prowadzo-
nej w zakresie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, badaniu podlega równie˝ rzetel-
noÊç deklarowanych podstaw opodatko-
wania oraz prawid∏owoÊç obliczania
i wp∏acania zobowiàzaƒ podatkowych
stanowiàcych dochód jednostek samo-
rzàdu terytorialnego.”;

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

„Art. 2a. 1. Do zakresu kontroli skarbowej nale˝y
równie˝ zapewnianie ochrony fizycznej
i technicznej inspektorom i pracowni-
kom, a za zgodà Generalnego Inspekto-
ra Kontroli Skarbowej tak˝e innym or-
ganom i instytucjom paƒstwowym.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wy-
konujà wyodr´bnione komórki kontroli
skarbowej, o których mowa w art. 11g
ust. 1.”;

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

„Art. 3a. 1. Certyfikacja i wydawanie deklaracji
zamkni´cia pomocy finansowej ze
Êrodków pochodzàcych z Unii Europej-
skiej jest zespo∏em czynnoÊci material-
no-technicznych majàcym na celu po-
twierdzenie prawid∏owoÊci rachunków
oraz sprawdzenie poprawnoÊci syste-
mów zarzàdzania i kontroli programów
wspó∏finansowanych ze Êrodków po-
chodzàcych z Unii Europejskiej.

2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbo-
wej wykonuje zadania, o których mowa
w ust. 1.
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3. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, wy-
konujà inspektorzy i pracownicy zatrud-
nieni w wyodr´bnionej komórce, o któ-
rej mowa w art. 10 ust. 3, na podstawie
upowa˝nienia wydanego przez General-
nego Inspektora Kontroli Skarbowej.

4. Po przeprowadzeniu czynnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1, Generalny Inspek-
tor Kontroli Skarbowej wydaje certyfi-
kat lub deklaracj´ zamkni´cia pomocy.

5. W zakresie czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, nie stosuje si´ przepisów roz-
dzia∏u 3 niniejszej ustawy, z wyjàtkiem
art. 31, oraz przepisów dzia∏u VI ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja
podatkowa (Dz. U. 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, z 2002 r.
Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387
oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 188), z wyjàt-
kiem art. 285a—287, art. 288a i art. 289.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, zakres przeprowadzania czyn-
noÊci, o których mowa w ust. 1, sposób
ich dokumentowania z uwzgl´dnie-
niem mi´dzynarodowych standardów
audytu, wzór upowa˝nienia, o którym
mowa w ust. 3, oraz wzory dokumen-
tów, o których mowa w ust. 4, majàcych
stanowiç krótkie, przejrzyste, dok∏adne
i kompletne wnioski z przeprowadzo-
nych czynnoÊci.”;

4) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. 1. Kontroli skarbowej podlegajà:

1) zobowiàzani do Êwiadczeƒ pieni´˝-
nych na rzecz Skarbu Paƒstwa lub
paƒstwowych funduszy celowych,

2) wydatkujàcy, przekazujàcy i otrzymu-
jàcy Êrodki, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 4,

3) zobowiàzani do wywiàzywania si´
z warunków, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 5,

4) w∏adajàcy i zarzàdzajàcy mieniem
paƒstwowym,

5) jednostki wykorzystujàce mienie prze-
kazane przez Skarb Paƒstwa w celu re-
alizacji zadaƒ publicznych oraz spry-
watyzowane mienie Skarbu Paƒstwa,

6) beneficjenci por´czeƒ i gwarancji
udzielonych przez Skarb Paƒstwa oraz

podmioty, za które Skarb Paƒstwa po-
r´czy∏ lub gwarantowa∏,

7) osoby zatrudnione lub pe∏niàce s∏u˝-
b´ w jednostkach organizacyjnych ad-
ministracji celnej, podatkowej oraz
kontroli skarbowej podleg∏ych mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw finan-
sów publicznych, w tym w urz´dzie
obs∏ugujàcym tego ministra, zobo-
wiàzane do sk∏adania oÊwiadczeƒ
o stanie majàtkowym,

8) jednostki organizacyjne administracji
celnej, podatkowej oraz kontroli skar-
bowej podleg∏e ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw finansów publicznych,
w tym urzàd obs∏ugujàcy tego mini-
stra. 

2. Kontroli skarbowej podlegajà tak˝e p∏atni-
cy i inkasenci podatków i innych nale˝no-
Êci, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1.”;

5) w art. 6:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „z zastrze˝eniem
ust. 2a”,

b) uchyla si´ ust. 2a;

6) w art. 8: 

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Wy∏àczenie organu kontroli skarbowej na-
st´puje z przyczyn okreÊlonych w art. 130
§ 1 pkt 1—4, 6—8 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektorów urz´dów kontroli skarbowej po-
wo∏uje, spoÊród kandydatów wy∏onionych
w drodze konkursu, oraz odwo∏uje minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych na
wniosek Generalnego Inspektora Kontroli
Skarbowej, z zastrze˝eniem ust. 9.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4—10 w brzmieniu:

„4. Do konkursu mogà przystàpiç wy∏àcznie in-
spektorzy kontroli skarbowej posiadajàcy:

1) wy˝sze wykszta∏cenie magisterskie,

2) co najmniej 3-letnie doÊwiadczenie zawo-
dowe na stanowisku inspektora kontroli
skarbowej.

5. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa
powo∏ana przez Generalnego Inspektora
Kontroli Skarbowej.

6. Konkurs polega na przeprowadzeniu post´-
powania egzaminacyjnego. W toku post´po-
wania egzaminacyjnego sprawdzeniu podle-
ga wiedza niezb´dna do wykonywania zadaƒ
na stanowisku dyrektora urz´du kontroli
skarbowej, predyspozycje i zdolnoÊci ogólne
oraz umiej´tnoÊci kierownicze.

7. Konkurs przeprowadza si´, je˝eli do konkur-
su zg∏osi∏o si´ co najmniej 3 uczestników.
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W wyniku konkursu wy∏ania si´ co najmniej
1 kandydata.

8. Do czasu powo∏ania dyrektora urz´du kon-
troli skarbowej w drodze konkursu, minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych na
wniosek Generalnego Inspektora Kontroli
Skarbowej wyznacza osob´ pe∏niàcà obo-
wiàzki dyrektora urz´du kontroli skarbowej.

9. W razie braku odpowiedniej liczby uczestni-
ków do przeprowadzenia konkursu lub gdy
˝aden z kandydatów nie uzyska pozytywnej
opinii Generalnego Inspektora Kontroli Skar-
bowej, minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych na wniosek Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej powo∏uje dy-
rektora urz´du kontroli skarbowej bez prze-
prowadzenia konkursu.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,
sposób organizowania i tryb przeprowadza-
nia konkursu, szczegó∏owe wymagania pod-
legajàce sprawdzeniu w toku post´powania
egzaminacyjnego oraz sk∏ad komisji konkur-
sowej, uwzgl´dniajàc potrzeb´ sprawnego
przeprowadzenia konkursu oraz wszech-
stronnego sprawdzenia kwalifikacji i predys-
pozycji osób przyst´pujàcych do konkursu.”;

7) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià: 

1) Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych,

2) dyrektorów urz´dów kontroli skarbowej,

3) inspektorów zatrudnionych w urz´dzie ob-
s∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych,

4) inspektorów i pracowników zatrudnionych
w komórkach, o których mowa w art. 11g
ust. 1,

5) pracowników wywiadu skarbowego

— w zakresie realizacji zadaƒ okreÊlonych
w ustawie.”,

b) w ust. 2:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) organizuje szkolenia inspektorów, pra-
cowników wywiadu skarbowego oraz
pracowników zatrudnionych w komór-
kach, o których mowa w art. 11g ust. 1,”,

— pkt 5a otrzymuje brzmienie:

„5a) wydaje decyzje w sprawach okreÊlonych
w ustawie,”,

— po pkt 5a dodaje si´ pkt 5b w brzmieniu: 

„5b) wydaje wyniki kontroli,”,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) upowa˝nia inspektorów i pracowników
zatrudnionych w urz´dach kontroli skar-

bowej do przeprowadzania czynnoÊci
kontrolnych poza obszarem terytorialne-
go zasi´gu dzia∏ania danego urz´du lub
w podmiocie, wobec którego na podsta-
wie art. 5 ust. 9c ustawy z dnia 21 czerw-
ca 1996 r. o urz´dach i izbach skarbowych
nastàpi∏a zmiana w∏aÊciwoÊci naczelnika
urz´du skarbowego na w∏aÊciwego wy-
∏àcznie w zakresie okreÊlonych kategorii
podatników,”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
koordynuje dzia∏ania w zakresie kontroli,
podejmowane przez organy podatkowe
i organy kontroli skarbowej.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wy-
konuje zadania okreÊlone w ustawie przy po-
mocy komórek organizacyjnych wyodr´b-
nionych w tym celu w strukturze urz´du ob-
s∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych oraz koordynuje ich
prace.”;

8) w art. 11 w ust. 2:

a) pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„3a) wydaje decyzje w sprawach okreÊlonych
w ustawie,”,

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

„3b) wydaje wynik kontroli,”;

9) w art. 11a w ust. 1 w zdaniu wst´pnym wyrazy
„art. 2 i 3” zast´puje si´ wyrazami „art. 2, art. 2a
ust. 1 i art. 3”;

10) w art. 11g:

a) w ust. 1 wyrazy „art. 2 ust. 1 pkt 1a, 2a, 4 i 7 oraz
art. 3 pkt 4” zast´puje si´ wyrazami „art. 2 ust. 1
pkt 2, 3, 12 i 13, art. 2a ust. 1 oraz art. 3 pkt 4”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw wewn´trznych okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia:

1) uzbrojenie przys∏ugujàce pracownikom
komórek kontroli skarbowej, o których
mowa w ust. 1,

2) kryteria i tryb przydzia∏u broni s∏u˝bowej,

3) wzory umundurowania i znaków identyfi-
kujàcych jednostk´ organizacyjnà kontroli
skarbowej, w której pracownik jest zatrud-
niony,

4) sposób noszenia umundurowania i zna-
ków identyfikujàcych jednostk´ organiza-
cyjnà kontroli skarbowej, w której pracow-
nik jest zatrudniony,

5) normy umundurowania, uwzgl´dniajàc
okres u˝ywalnoÊci jego sk∏adników,
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6) normy wyposa˝enia niezb´dnego do wy-
konywania czynnoÊci s∏u˝bowych, zasady
jego przyznawania i u˝ytkowania.”;

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

„Art. 13a. 1. Wszcz´cie post´powania kontrolnego
w sprawach, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 1—3, w stosunku do pod-
miotu, wobec którego na podstawie
art. 5 ust. 9c ustawy z dnia 21 czerwca
1996 r. o urz´dach i izbach skarbo-
wych nastàpi∏a zmiana w∏aÊciwoÊci
naczelnika urz´du skarbowego na
w∏aÊciwego wy∏àcznie w zakresie
okreÊlonych kategorii podatników,
mo˝e nastàpiç wy∏àcznie: 
1) na podstawie pisemnego wniosku

w∏aÊciwego dla tego podmiotu na-
czelnika urz´du skarbowego lub

2) w zwiàzku z zaistnieniem uzasad-
nionego podejrzenia pope∏nienia
przest´pstwa lub przest´pstwa
skarbowego, je˝eli w∏aÊciwym do
prowadzenia dochodzenia jest in-
spektor kontroli skarbowej, lub

3) w przypadku przypuszczenia wystà-
pienia lub wystàpienia powiàzaƒ
lub zwiàzków, o których mowa
w przepisach prawa podatkowego
w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordyna-
cja podatkowa. 

2. Do wszcz´cia post´powania kontrol-
nego w przypadkach okreÊlonych
w ust. 1 nie stosuje si´ art. 284a usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy-
nacja podatkowa.”;

12) w art. 14a w ust. 2 i 3 wyrazy „art. 2 ust. 1 pkt 8” za-
st´puje si´ wyrazami „art. 2 ust. 1 pkt 14”;

13) po art. 14a dodaje si´ art.14b w brzmieniu:
„Art. 14b. 1. W post´powaniu w zakresie, o którym

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15, uprawnie-
ni do samodzielnego wykonywania
czynnoÊci kontrolnych sà równie˝ pra-
cownicy. 

2. W post´powaniu w zakresie, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15, nie stosu-
je si´ art. 12 i art. 13 ust. 4.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊla, w drodze zarzà-
dzenia, organizacj´ kontroli, o której
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15, oraz szcze-
gó∏owe zasady i tryb post´powania
w tym zakresie.”;

14) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. Po dor´czeniu zawiadomienia, o którym
mowa w art. 291 § 4 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podat-
kowa, lub po up∏ywie terminu, o którym
mowa w art. 291 § 4 pkt 2 tej ustawy, or-
gan kontroli skarbowej wydaje:

1) decyzje w rozumieniu ustawy — Or-
dynacja podatkowa, gdy ustalenia
dotyczà:

a) podatków, których okreÊlanie lub
ustalanie nale˝y do w∏aÊciwoÊci
naczelników urz´dów skarbowych
oraz podatku akcyzowego,

b) op∏at i niepodatkowych nale˝no-
Êci bud˝etu paƒstwa, których
okreÊlanie lub ustalanie nale˝y do
w∏aÊciwoÊci naczelników urz´dów
skarbowych, 

z zastrze˝eniem pkt 2 lit. a),

2) wynik kontroli, gdy ustalenia dotyczà
nieprawid∏owoÊci:

a) w zakresie, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 4,

b) innych ni˝ wymienione w pkt 1,
w szczególnoÊci w zakresie
oÊwiadczeƒ o stanie majàtkowym,
gdy nieprawid∏owoÊci nie stwier-
dzono albo gdy ustalenia dotyczà
nale˝noÊci celnych.

2. Przed wydaniem decyzji lub wyniku
kontroli organ kontroli skarbowej wy-
znacza stronie 7-dniowy termin do wy-
powiedzenia si´ w sprawie zebranego
materia∏u dowodowego.”;

15) po art. 24 dodaje si´ art. 24a w brzmieniu:

„Art. 24a. W przypadku, o którym mowa w art. 10
ust. 2 pkt 7, dyrektor urz´du kontroli skar-
bowej, w którym jest zatrudniony upo-
wa˝niony inspektor lub pracownik, wyda-
je wynik kontroli albo wydaje decyzje.”;

16) w art. 25 wyrazy „w∏aÊciwemu urz´dowi skarbowe-
mu” zast´puje si´ wyrazami „w∏aÊciwemu organo-
wi podatkowemu”;

17) w art. 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Od decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 1, s∏u˝y odwo∏anie do w∏aÊciwego dy-
rektora izby skarbowej albo do w∏aÊciwego
dyrektora izby celnej, je˝eli decyzj´ wyda∏
dyrektor urz´du kontroli skarbowej.”,

b) w ust. 2 wyrazy „art. 24 pkt 1” zast´puje si´ wy-
razami „art. 24 ust. 1 pkt 1”;

18) w art. 27:

a) w ust. 1:

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) koƒcowe ustalenia i wnioski w zakresie
ustalonym w art. 24 ust. 1 pkt 2,”,

— w pkt 7 wyraz „inspektora” zast´puje si´ wy-
razami „organ kontroli skarbowej”,

— pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) podpis organu kontroli skarbowej.”,
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b) ust. 2 i 2a otrzymujà brzmienie:

„2. Wynik kontroli dor´cza si´ kontrolowanemu
oraz, z uwzgl´dnieniem ust. 2a, w∏aÊciwemu or-
ganowi lub dysponentowi cz´Êci bud˝etu, któ-
remu dor´cza si´ ponadto dokumentacj´
z czynnoÊci kontrolnych. Je˝eli wynik kontroli
zawiera ustalenia obejmujàce zagadnienia na-
le˝àce do w∏aÊciwoÊci ró˝nych organów, ka˝de-
mu z tych organów dor´cza si´ wyciàg z wyni-
ku kontroli i dokumentacj´ zawierajàcà ustale-
nia w sprawie, w której w∏aÊciwy jest ten organ.

2a. Wynik kontroli w zakresie:

1) nale˝noÊci celnych — dor´cza si´ w∏aÊci-
wemu dla kontrolowanego organowi cel-
nemu, 

2) oÊwiadczenia o stanie majàtkowym — do-
r´cza si´ kierownikowi jednostki organiza-
cyjnej, w której kontrolowany jest zatrud-
niony,

3) kontroli resortowej — dor´cza si´ mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw finansów
publicznych.”;

19) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. Przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1 nie stosuje si´,
je˝eli ustalenia kontroli dotyczà spraw za-
koƒczonych decyzjà organu podatkowe-
go lub organu celnego. W tym przypadku
organ kontroli skarbowej sporzàdza wy-
nik kontroli, który przekazuje w∏aÊciwemu
organowi podatkowemu lub organowi
celnemu oraz kontrolowanemu.”;

20) w art. 31:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do
post´powania kontrolnego stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa, z wy∏àcze-
niem art. 54 i art. 290 § 3 tej ustawy, z zastrze-
˝eniem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W post´powaniu w zakresie, o którym mo-
wa w art. 2 ust. 1 pkt 15, nie stosuje si´ prze-
pisów art. 121 § 2, art. 133—142, art. 145 § 2
i 3, art. 146, 147, 199, 200, 284a—285a, 286
§ 2, art. 286a, 288, 288a, 291 § 1 i 2 i art. 292
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordyna-
cja podatkowa.”,

c) w ust. 2 w zdaniu koƒcowym wyrazy „podatko-
we lub kontrol´” zast´puje si´ wyrazami „podat-
kowe, kontrol´”;

21) w art. 33 w ust. 3 wyrazy „Towarzystwa funduszy
powierniczych” zast´puje si´ wyrazami „Towarzy-
stwa funduszy inwestycyjnych”;

22) w art. 33a w ust. 1:

a) w pkt 3 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje wyraz „albo”,

b) po pkt 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) udzieli∏ informacji, które wymagajà uzupe∏-
nienia lub porównania z informacjami po-
chodzàcymi z instytucji finansowej.”;

23) w art. 33b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W toku post´powania w sprawach o przest´p-
stwa i wykroczenia oraz o przest´pstwa skarbo-
we i wykroczenia skarbowe prowadzonego
przez inspektora bàdê w toku post´powania
kontrolnego prowadzonego przez dyrektora
urz´du kontroli skarbowej lub Generalnego In-
spektora Kontroli Skarbowej dost´p do infor-
macji, o których mowa w art. 33, przys∏uguje
wy∏àcznie inspektorowi prowadzàcemu post´-
powanie lub czynnoÊci kontrolne, jego prze∏o-
˝onemu oraz w∏aÊciwym organom kontroli
skarbowej.”;

24) w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej sà obo-
wiàzani:

1) inspektorzy i pracownicy zatrudnieni w urz´-
dach kontroli skarbowej,

2) osoby, o których mowa w art. 13 ust. 4,

3) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
oraz inspektorzy i pracownicy zatrudnieni
w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊci-
wego do spraw finansów publicznych,

4) osoby odbywajàce, na podstawie odr´bnych
przepisów, praktyk´ zawodowà w urz´dach
kontroli skarbowej.”;

25) w art. 34a:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finan-
sów publicznych, Generalnemu Inspekto-
rowi Kontroli Skarbowej — w toku post´-
powania podatkowego lub post´powania
w sprawach o przest´pstwa skarbowe
i wykroczenia skarbowe,

2) organom podatkowym albo innym orga-
nom kontroli skarbowej — w zwiàzku
z wszcz´tym, na podstawie uprzednio wy-
danego postanowienia, post´powaniem
podatkowym albo w zwiàzku z wszcz´tym
post´powaniem kontrolnym lub post´po-
waniem w sprawach o przest´pstwa i wy-
kroczenia oraz o przest´pstwa skarbowe
i wykroczenia skarbowe,”,

b) w ust. 5 po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) Komisji Europejskiej w zakresie kontroli:

a) Êrodków pochodzàcych z Unii Europej-
skiej,

b) innych Êrodków przeznaczonych na pro-
gramy wspó∏finansowane z Unii Euro-
pejskiej.”;
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26) uchyla si´ rozdzia∏ 3b;

27) rozdzia∏ 4 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 4

Wywiad skarbowy

Art. 36. 1. Kontrola skarbowa, w granicach okre-
Êlonych w art. 1, obejmuje przeprowa-
dzanie czynnoÊci wywiadu skarbowe-
go przez komórki organizacyjne
wchodzàce w sk∏ad jednostek organi-
zacyjnych kontroli skarbowej, zwane
dalej „wywiadem skarbowym”.

2. Przeprowadzanie czynnoÊci wywiadu
skarbowego polega na uzyskiwaniu,
gromadzeniu, przetwarzaniu i wyko-
rzystywaniu informacji o osobach
oraz o dochodach, obrotach, rzeczach
i prawach majàtkowych podmiotów
podlegajàcych kontroli skarbowej
w celu ustalenia nale˝noÊci, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz
w ust. 2, oraz w celu wykonania za-
daƒ, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 12 i 14 oraz w art. 3.

3. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 2,
przeprowadzajà wyznaczeni do ich
wykonywania pracownicy zatrudnie-
ni w wywiadzie skarbowym, zwani
dalej „pracownikami wywiadu skar-
bowego”.

4. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 2,
mogà byç prowadzone w formie czyn-
noÊci operacyjno-rozpoznawczych,
w tym umo˝liwiajàcych uzyskiwanie
informacji oraz utrwalanie Êladów
i dowodów w sposób niejawny.

Art. 36a. Pracownicy wywiadu skarbowego, wy-
konujàc czynnoÊci, o których mowa
w art. 36 ust. 2, majà prawo do obser-
wowania i rejestrowania przy u˝yciu
Êrodków technicznych obrazu zdarzeƒ
i dêwi´ku towarzyszàcego tym zdarze-
niom w miejscach publicznych.

Art. 36b. 1. Wywiad skarbowy mo˝e uzyskiwaç
oraz przetwarzaç dane identyfikujà-
ce abonenta sieci telekomunikacyj-
nej lub zakoƒczenia sieci, mi´dzy
którymi wykonano po∏àczenie, oraz
dane dotyczàce uzyskania próby po-
∏àczenia mi´dzy okreÊlonymi zakoƒ-
czeniami sieci, a tak˝e okolicznoÊci
i rodzaj wykonywanego po∏àczenia.

2. Udost´pnianie danych, o których
mowa w ust. 1, nast´puje na pisem-
ny wniosek Generalnego Inspektora
Kontroli Skarbowej.

3. Operatorzy sieci telekomunikacyj-
nych sà obowiàzani udost´pniç da-
ne, o których mowa w ust. 1, pracow-
nikom wywiadu skarbowego wska-

zanym we wniosku Generalnego In-
spektora Kontroli Skarbowej.

4. Ujawnienie danych, o których mowa
w ust. 1, mo˝e nastàpiç za pomocà
sieci telekomunikacyjnej w sposób
zabezpieczajàcy je przed dost´pem
osób nieuprawnionych.

Art. 36c. 1. W ramach czynnoÊci operacyjno-roz-
poznawczych, podejmowanych przez
wywiad skarbowy w celu wykrycia,
ustalenia sprawców oraz uzyskania
i utrwalenia dowodów przest´pstw:

1) skarbowych, je˝eli wartoÊç przed-
miotu czynu lub uszczuplenie na-
le˝noÊci publicznoprawnej prze-
kracza w dacie pope∏nienia czynu
zabronionego pi´çdziesi´ciokrot-
nà wysokoÊç minimalnego wyna-
grodzenia za prac´ okreÊlonego
na podstawie odr´bnych przepi-
sów,

2) przeciwko obrotowi gospodarcze-
mu, powodujàcych szkod´ majàt-
kowà, je˝eli wysokoÊç szkody
przekracza w dacie pope∏nienia
czynu zabronionego pi´çdziesi´-
ciokrotnà wysokoÊç minimalnego
wynagrodzenia za prac´ okreÊlo-
nego na podstawie odr´bnych
przepisów,

3) przeciwko mieniu, je˝eli wartoÊç
mienia przekracza w dacie pope∏-
nienia czynu zabronionego pi´ç-
dziesi´ciokrotnà wysokoÊç mini-
malnego wynagrodzenia za prac´
okreÊlonego na podstawie odr´b-
nych przepisów,

4) przyjmowania lub wr´czania ko-
rzyÊci majàtkowej w zwiàzku z pe∏-
nionà funkcjà publicznà lub funk-
cjà zwiàzanà ze szczególnà odpo-
wiedzialnoÊcià,

5) Êciganych na mocy umów i poro-
zumieƒ mi´dzynarodowych

— je˝eli inne Êrodki okaza∏y si´ bez-
skuteczne albo zachodzi wysokie
prawdopodobieƒstwo, ˝e b´dà nie-
skuteczne lub nieprzydatne, Sàd
Okr´gowy w Warszawie, zwany dalej
„Sàdem”, na pisemny wniosek Ge-
neralnego Inspektora Kontroli Skar-
bowej, z∏o˝ony po uzyskaniu pisem-
nej zgody Prokuratora Generalnego,
mo˝e, w drodze postanowienia, za-
rzàdziç kontrol´ operacyjnà. 

2. W przypadkach niecierpiàcych zw∏o-
ki, gdy zachodzi obawa utraty infor-
macji lub zatarcia dowodów prze-
st´pstwa, Generalny Inspektor Kon-
troli Skarbowej mo˝e zarzàdziç, po
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uzyskaniu pisemnej zgody Prokura-
tora Generalnego, kontrol´ operacyj-
nà, jednoczeÊnie zwracajàc si´ do
Sàdu z wnioskiem o wydanie posta-
nowienia w tej sprawie. W razie nie-
udzielenia przez Sàd zgody w termi-
nie 5 dni od dnia zarzàdzenia kontro-
li operacyjnej, Generalny Inspektor
Kontroli Skarbowej wstrzymuje kon-
trol´ operacyjnà oraz nakazuje nie-
zw∏oczne protokolarne, komisyjne
zniszczenie materia∏ów zgromadzo-
nych w wyniku jej stosowania.

3. Sàd mo˝e zezwoliç, na pisemny
wniosek Generalnego Inspektora
Kontroli Skarbowej, z∏o˝ony po uzy-
skaniu pisemnej zgody Prokuratora
Generalnego, na odstàpienie od
zniszczenia materia∏ów, o których
mowa w ust. 2, je˝eli stanowià one
dowód lub wskazujà na zamiar po-
pe∏nienia przest´pstwa lub przest´p-
stwa skarbowego, dla wykrycia któ-
rego na podstawie przepisów usta-
wowych, mogà byç prowadzone
czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
cze, w tym kontrola operacyjna.

4. Kontrola operacyjna jest prowadzo-
na niejawnie i polega na:

1) kontrolowaniu treÊci korespon-
dencji,

2) kontrolowaniu zawartoÊci przesy-
∏ek,

3) stosowaniu Êrodków technicznych
umo˝liwiajàcych uzyskiwanie
w sposób niejawny informacji i do-
wodów oraz ich utrwalanie,
a w szczególnoÊci obrazu, treÊci
rozmów telefonicznych i innych in-
formacji przekazywanych przy po-
mocy sieci telekomunikacyjnych.

5. Wniosek Generalnego Inspektora
Kontroli Skarbowej, o którym mowa
w ust. 1, powinien zawieraç w szcze-
gólnoÊci:

1) numer sprawy i jej kryptonim, je-
˝eli zosta∏ jej nadany,

2) opis przest´pstwa z podaniem,
w miar´ mo˝liwoÊci, jego kwalifi-
kacji prawnej,

3) okolicznoÊci uzasadniajàce potrze-
b´ zastosowania kontroli opera-
cyjnej, w tym stwierdzonej albo
prawdopodobnej bezskutecznoÊci
lub nieprzydatnoÊci innych Êrod-
ków,

4) dane osoby lub inne dane, pozwa-
lajàce na jednoznaczne okreÊlenie
podmiotu lub przedmiotu, wobec
którego stosowana b´dzie kontro-
la operacyjna, ze wskazaniem

miejsca lub sposobu jej stosowa-
nia,

5) cel, czas i zakres kontroli operacyj-
nej.

6. Kontrol´ operacyjnà zarzàdza si´ na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce. Sàd
mo˝e, na pisemny wniosek General-
nego Inspektora Kontroli Skarbowej,
z∏o˝ony po uzyskaniu pisemnej zgo-
dy Prokuratora Generalnego, wydaç
postanowienie o jednorazowym
przed∏u˝eniu kontroli operacyjnej, na
okres nie d∏u˝szy ni˝ kolejne 3 mie-
siàce, je˝eli nie usta∏y przyczyny za-
rzàdzenia tej kontroli, z zastrze˝e-
niem ust. 7. 

7. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, gdy podczas stosowania
kontroli operacyjnej pojawià si´ no-
we okolicznoÊci istotne dla wykrycia
przest´pstwa lub przest´pstwa skar-
bowego albo ustalenia sprawców
i uzyskania dowodów takich prze-
st´pstw, Sàd, na pisemny wniosek
Generalnego Inspektora Kontroli
Skarbowej, z∏o˝ony po uzyskaniu pi-
semnej zgody Prokuratora General-
nego, mo˝e wydaç postanowienie
o prowadzeniu kontroli operacyjnej
przez czas oznaczony równie˝ po
up∏ywie okresów, o których mowa
w ust. 6.

8. Do wniosków, o których mowa
w ust. 2, 3, 6 i 7, stosuje si´ odpo-
wiednio ust. 5. Sàd mo˝e zapoznaç
si´ z materia∏ami operacyjnymi uza-
sadniajàcymi wniosek o zastosowa-
nie kontroli operacyjnej przed wyda-
niem postanowienia, o którym mo-
wa w ust. 2, 3, 6 lub 7.

9. Wnioski, o których mowa w ust. 1—3,
6 i 7, Sàd rozpoznaje, na posiedzeniu,
jednoosobowo, przy czym czynnoÊci
Sàdu zwiàzane z rozpoznawaniem
tych wniosków sà wykonywane
w warunkach przewidzianych dla
przekazywania, przechowywania
i udost´pniania informacji niejaw-
nych oraz z odpowiednim zastosowa-
niem przepisów wydanych na pod-
stawie art. 181 § 2 Kodeksu post´po-
wania karnego. W posiedzeniu Sàdu
mo˝e wziàç udzia∏ wy∏àcznie Proku-
rator Generalny lub upowa˝niony
przez niego prokurator oraz przedsta-
wiciel Generalnego Inspektora Kon-
troli Skarbowej.

10. Operatorzy sieci telekomunikacyj-
nych w sieciach publicznych oraz
podmioty Êwiadczàce us∏ugi poczto-
we sà obowiàzani do zapewnienia na
w∏asny koszt warunków technicz-

Dziennik Ustaw Nr 137 — 9158 — Poz. 1302



nych i organizacyjnych umo˝liwiajà-
cych prowadzenie przez wywiad
skarbowy kontroli operacyjnej.

11. Kontrola operacyjna powinna byç za-
koƒczona niezw∏ocznie po ustaniu
przyczyn jej zarzàdzenia, najpóêniej
jednak z up∏ywem okresu, na który
zosta∏a wprowadzona.

12. Generalny Inspektor Kontroli Skar-
bowej informuje Prokuratora Gene-
ralnego o wynikach kontroli opera-
cyjnej po jej zakoƒczeniu, a na jego
˝àdanie równie˝ o przebiegu tej kon-
troli, przedstawiajàc zebrane w jej to-
ku materia∏y.

13. Osobie, w stosunku do której by∏a
stosowana kontrola operacyjna, nie
udost´pnia si´ materia∏ów zgroma-
dzonych podczas stosowania kontro-
li operacyjnej. Przepis nie narusza
uprawnieƒ wynikajàcych z art. 321
Kodeksu post´powania karnego. 

14. Na postanowienia Sàdu, o których
mowa w ust. 1—3, 6 i 7, przys∏uguje
za˝alenie Generalnemu Inspektoro-
wi Kontroli Skarbowej. Do za˝alenia
stosuje si´ odpowiednio przepisy
Kodeksu post´powania karnego.

15. Trybu, o którym mowa w ust. 1—9,
nie stosuje si´, je˝eli kontrola opera-
cyjna jest prowadzona za wyra˝onà
na piÊmie zgodà osoby b´dàcej
nadawcà lub odbiorcà przekazu in-
formacji.

16. W przypadku, o którym mowa
w ust. 15, kontrol´ operacyjnà zarzà-
dza Generalny Inspektor Kontroli
Skarbowej.

17. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych w porozumieniu
z Ministrem SprawiedliwoÊci oraz
ministrem w∏aÊciwym do spraw ∏àcz-
noÊci okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób dokumentowania kon-
troli operacyjnej oraz przechowywa-
nia i przekazywania wniosków i po-
stanowieƒ, a tak˝e przechowywania,
przekazywania oraz przetwarzania
i niszczenia materia∏ów uzyskanych
podczas stosowania tej kontroli oraz
wzory stosowanych druków i reje-
strów, uwzgl´dniajàc potrzeb´ za-
pewnienia niejawnego charakteru
podejmowanych czynnoÊci i uzyska-
nych materia∏ów. 

Art. 36d. 1. Materia∏y uzyskane w czasie prowa-
dzenia czynnoÊci operacyjno-rozpo-
znawczych, pozwalajàce na wszcz´-
cie albo majàce znaczenie dla post´-
powania kontrolnego lub post´po-

wania przygotowawczego w spra-
wach wymienionych w art. 3 pkt 4 i 5,
przekazuje si´ w∏aÊciwym organom
i jednostkom organizacyjnym kon-
troli skarbowej.

2. Materia∏y uzyskane w czasie prowa-
dzenia czynnoÊci operacyjno-rozpo-
znawczych zawierajàce dowody po-
zwalajàce na wszcz´cie albo majàce
znaczenie dla post´powania w spra-
wach o przest´pstwa i wykroczenia
Generalny Inspektor Kontroli Skar-
bowej przekazuje w∏aÊciwemu pro-
kuratorowi. W post´powaniu przed
Sàdem, w odniesieniu do tych mate-
ria∏ów stosuje si´ odpowiednio
art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu
post´powania karnego.

3. Materia∏y uzyskane w wyniku czyn-
noÊci podj´tych na podstawie
art. 36b ust. 1, które zawierajà infor-
macje majàce znaczenie dla post´po-
wania w sprawach o przest´pstwa
i wykroczenia, wywiad skarbowy
przekazuje w∏aÊciwemu prokurato-
rowi. 

4. Materia∏y uzyskane w czasie stoso-
wania kontroli operacyjnej niezawie-
rajàce dowodów pozwalajàcych na
wszcz´cie albo niemajàce znaczenia
dla post´powania kontrolnego, po-
st´powania w sprawach o przest´p-
stwa i wykroczenia albo w sprawach
o przest´pstwa skarbowe lub wykro-
czenia skarbowe przechowuje si´ po
zakoƒczeniu kontroli przez okres
2 miesi´cy, po up∏ywie których Ge-
neralny Inspektor Kontroli Skarbo-
wej zarzàdza ich protokolarne, komi-
syjne zniszczenie. 

5. Materia∏y uzyskane w wyniku czyn-
noÊci podj´tych na podstawie
art. 36b ust. 1, które nie zawierajà in-
formacji majàcych znaczenie dla po-
st´powania kontrolnego, post´po-
wania w sprawach o przest´pstwa
i wykroczenia albo w sprawie o prze-
st´pstwo skarbowe lub wykroczenie
skarbowe, podlegajà niezw∏oczne-
mu komisyjnemu i protokolarnemu
zniszczeniu.

Art. 36e. 1. Informacje uzyskane w czasie pro-
wadzenia czynnoÊci operacyjno-roz-
poznawczych lub czynnoÊci podej-
mowanych na podstawie art. 36b
ust. 1 mogà byç wykorzystywane
przez organy i jednostki organizacyj-
ne kontroli skarbowej dla celów po-
st´powania kontrolnego oraz post´-
powania przygotowawczego w spra-
wach wymienionych w art. 3 pkt 4 i 5.
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2. Informacje, o których mowa w ust. 1,
z zastrze˝eniem art. 36j, wywiad
skarbowy udost´pnia:

1) organom celnym i podatkowym,

2) sàdowi lub prokuratorowi —
w zwiàzku z toczàcym si´ post´po-
waniem,

3) organom, s∏u˝bom i instytucjom
paƒstwowym uprawnionym do
wykonywania czynnoÊci operacyj-
no-rozpoznawczych,

4) innym organom — w przypadkach
i na zasadach okreÊlonych w od-
r´bnych ustawach.

3. W zakresie i na zasadach wynikajà-
cych z umów lub porozumieƒ mi´-
dzynarodowych, których stronà jest
Rzeczpospolita Polska, informacje
okreÊlone w ust. 1 mogà byç przeka-
zywane organom lub instytucjom
paƒstw obcych.

Art. 36f. 1. Wywiad skarbowy wspó∏dzia∏a z or-
ganami, s∏u˝bami i instytucjami paƒ-
stwowymi uprawnionymi do wyko-
nywania czynnoÊci operacyjno-roz-
poznawczych oraz, w przypadkach
i na zasadach okreÊlonych w odr´b-
nych ustawach, z innymi organami.

2. Wywiad skarbowy mo˝e korzystaç
z danych o osobie, w tym równie˝
w formie zapisu elektronicznego,
uzyskanych przez uprawnione orga-
ny, s∏u˝by i instytucje paƒstwowe
w wyniku wykonywania czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawczych, w tym
kontroli operacyjnej, oraz przetwa-
rzaç je w rozumieniu przepisów
o ochronie danych osobowych, bez
wiedzy i zgody osoby, której dane
dotyczà.

3. Administrator danych, o których mo-
wa w ust. 2, jest obowiàzany udo-
st´pniç dane na podstawie imienne-
go upowa˝nienia Generalnego In-
spektora Kontroli Skarbowej lub kie-
rownika komórki organizacyjnej,
o której mowa w art. 10 ust. 3. Infor-
macja o udost´pnieniu tych danych
podlega ochronie na podstawie prze-
pisów o ochronie informacji niejaw-
nych.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, wzór upo-
wa˝nienia, o którym mowa w ust. 3,
uwzgl´dniajàc niezb´dne dane pra-
cownika wywiadu skarbowego oraz
oznaczenie administratora danych,
o którym mowa w ust. 3.

5. Prezes Rady Ministrów okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, zakres, wa-
runki i tryb przekazywania wywiado-

wi skarbowemu informacji o osobie,
uzyskanych w wyniku prowadzenia
przez uprawnione organy, s∏u˝by i in-
stytucje paƒstwowe czynnoÊci ope-
racyjno-rozpoznawczych, w tym kon-
troli operacyjnej, uwzgl´dniajàc za-
kres zadaƒ kontroli skarbowej i spo-
sób przeprowadzania wywiadu skar-
bowego.

Art. 36g. Wywiad skarbowy mo˝e, w zakresie
koniecznym do wykonywania ustawo-
wych zadaƒ, korzystaç z informacji kry-
minalnej zgromadzonej w Krajowym
Centrum Informacji Kryminalnych.

Art. 36h. 1. Wywiad skarbowy w zakresie ko-
niecznym do wykonywania ustawo-
wych zadaƒ mo˝e uzyskiwaç, gro-
madziç i przetwarzaç informacje,
w tym równie˝ dane osobowe, ze
zbiorów danych prowadzonych na
podstawie odr´bnych przepisów
przez organy w∏adzy publicznej,
a w szczególnoÊci z Krajowego Reje-
stru Karnego oraz Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji
LudnoÊci. Administratorzy danych
gromadzonych w tych zbiorach sà
obowiàzani do nieodp∏atnego ich
udost´pniania.

2. Organy w∏adzy publicznej prowadzà-
ce zbiory danych, o których mowa
w ust. 1, mogà, w drodze decyzji, wy-
raziç zgod´ na udost´pnianie za po-
mocà urzàdzeƒ telekomunikacyjnych
informacji zgromadzonych w tych
zbiorach okreÊlonej komórce wywia-
du skarbowego, bez koniecznoÊci
sk∏adania wymaganych odr´bnymi
przepisami wniosków lub zapytaƒ,
je˝eli komórka wywiadu skarbowego
posiada:

1) urzàdzenia umo˝liwiajàce odnoto-
wanie w systemie, kto, kiedy, w ja-
kim celu oraz jakie dane uzyska∏,

2) zabezpieczenia techniczne i orga-
nizacyjne uniemo˝liwiajàce wyko-
rzystanie danych niezgodnie z ce-
lem ich uzyskania.

Art. 36i. 1. Pracownik wywiadu skarbowego
przy wykonywaniu czynnoÊci opera-
cyjno-rozpoznawczych mo˝e korzy-
staç z pomocy osób nieb´dàcych
pracownikami jednostek organiza-
cyjnych kontroli skarbowej. Zabro-
nione jest ujawnianie danych o oso-
bie udzielajàcej pomocy pracowni-
kowi wywiadu skarbowego, w zakre-
sie czynnoÊci operacyjno-rozpo-
znawczych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych jest obowiàzany
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ujawniç dane o osobie, o której mo-
wa w ust. 1, na wniosek Pierwszego
Prezesa Sàdu Najwy˝szego w przy-
padku wszcz´cia post´powania
w sprawie o przest´pstwo przeciwko
pokojowi, ludzkoÊci oraz przest´p-
stwo wojenne, o zbrodni´ przeciwko
˝yciu lub o wyst´pek przeciwko ̋ yciu
lub zdrowiu, gdy jego nast´pstwem
by∏a Êmierç cz∏owieka, a tak˝e
w przypadku uzasadnionego podej-
rzenia pope∏nienia przez t´ osob´
przest´pstwa Êciganego z oskar˝enia
publicznego w zwiàzku z uczestnic-
twem w czynnoÊciach operacyjno-
-rozpoznawczych.

3. Osobom udzielajàcym pomocy pra-
cownikom wywiadu skarbowego
w wykonywaniu czynnoÊci operacyj-
no-rozpoznawczych mo˝e byç przy-
znane wynagrodzenie. Je˝eli w cza-
sie udzielania pomocy lub w zwiàzku
z jej udzieleniem osoby udzielajàce
pomocy utraci∏y ˝ycie lub ponios∏y
uszczerbek na zdrowiu, osobom tym
lub cz∏onkom ich rodzin przys∏uguje
odszkodowanie.

Art. 36j. 1. Udost´pnianie informacji o osobie,
uzyskanych w czasie wykonywania
czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
czych oraz na podstawie art. 36f
ust. 2, jest dozwolone wy∏àcznie na
˝àdanie sàdu lub prokuratora, a tak-
˝e Szefa Krajowego Centrum Infor-
macji Kryminalnych, a wykorzysta-
nie tych informacji mo˝e nastàpiç
tylko w celu wszcz´cia lub prowadze-
nia post´powania w sprawach
o przest´pstwa i wykroczenia.

2. Zakaz okreÊlony w ust. 1 nie ma za-
stosowania, je˝eli ustawa nak∏ada
obowiàzek udzielenia takich infor-
macji okreÊlonemu organowi albo
obowiàzek taki wynika z umów lub
porozumieƒ mi´dzynarodowych,
a tak˝e w przypadkach, gdy zatajenie
takiej informacji prowadzi∏oby do za-
gro˝enia ˝ycia lub zdrowia innych
osób.

Art. 36k. 1. Do naboru pracowników wywiadu
skarbowego, z zastrze˝eniem ust. 2,
stosuje si´ art. 11g ust. 2 oraz przepi-
sy wydane na podstawie art. 11g
ust. 3 pkt 2.

2. Informacje o wolnych stanowiskach
pracy w wywiadzie skarbowym nie
podlegajà rozpowszechnianiu.

Art. 36l. Generalny Inspektor Kontroli Skarbo-
wej przedstawia corocznie Sejmowi
i Senatowi informacj´ o dzia∏alnoÊci
okreÊlonej w art. 36—36d.

Art. 37. 1. Koszty podejmowanych przez wy-
wiad skarbowy czynnoÊci operacyjno-
-rozpoznawczych, w zakresie których,
ze wzgl´du na ochron´ okreÊlonà
w art. 37a ust. 1, nie mogà byç stoso-
wane przepisy o zamówieniach pu-
blicznych, finansach publicznych i ra-
chunkowoÊci, a tak˝e odszkodowania
oraz wynagrodzenia, o których mowa
w art. 36i ust. 3, sà pokrywane z two-
rzonego na ten cel funduszu operacyj-
nego, którym dysponuje Generalny
Inspektor Kontroli Skarbowej. Ârodki
na ten fundusz sà corocznie zapew-
niane w bud˝ecie Generalnego In-
spektora Kontroli Skarbowej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób i tryb ustalania wy-
sokoÊci i przyznawania odszkodowa-
nia, o którym mowa w art. 36i ust. 3,
w sposób uwzgl´dniajàcy zakres
udzielonej pomocy oraz rodzaj i za-
kres poniesionej szkody.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊla, w drodze zarzà-
dzenia, sposób dysponowania fundu-
szem operacyjnym, o którym mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc przepisy
o ochronie informacji niejawnych. Za-
rzàdzenie nie podlega og∏oszeniu.

Art. 37a. 1. Generalny Inspektor Kontroli Skar-
bowej zapewnia ochron´ form i me-
tod wykonywania czynnoÊci opera-
cyjno-rozpoznawczych, w∏asnych
obiektów i danych identyfikujàcych
pracowników i inspektorów. Udziele-
nie informacji dotyczàcych czynno-
Êci operacyjno-rozpoznawczych mo-
˝e nastàpiç wy∏àcznie na ˝àdanie sà-
du lub prokuratora, skierowane z po-
wodu uzasadnionego podejrzenia
pope∏nienia, w zwiàzku z prowadzo-
nymi czynnoÊciami operacyjno-roz-
poznawczymi, przest´pstwa Êciga-
nego z oskar˝enia publicznego, z za-
strze˝eniem zachowania zasad okre-
Êlonych w przepisach o ochronie in-
formacji niejawnych lub o ochronie
informacji stanowiàcych tajemnic´
skarbowà.

2. Przy wykonywaniu czynnoÊci opera-
cyjno-rozpoznawczych pracownicy
wywiadu skarbowego mogà pos∏u-
giwaç si´ dokumentami, które unie-
mo˝liwiajà ustalenie danych ich
identyfikujàcych oraz Êrodków, któ-
rymi pos∏ugujà si´ przy wykonywa-
niu zadaƒ s∏u˝bowych.

3. Organy administracji publicznej sà
obowiàzane do udzielania wywiado-
wi skarbowemu w granicach swojej
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w∏aÊciwoÊci niezb´dnej pomocy
w zakresie wydawania i zabezpiecza-
nia dokumentów, o których mowa
w ust. 2.

4. Pracownikom wywiadu skarbowego
przys∏uguje prawo do stosowania
Êrodków przymusu bezpoÊredniego
oraz posiadania i u˝ycia broni palnej.
Art. 11d, art. 11e ust. 1, art. 11f
ust. 1—3 oraz przepisy wydane na
podstawie art. 11e ust. 2, art. 11f
ust. 4 i art. 11g ust. 4, w zakresie
przydzia∏u broni s∏u˝bowej, stosuje
si´ odpowiednio. 

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych okreÊla, w drodze roz-
porzàdzenia, rodzaje, tryb wydawa-
nia i sposób pos∏ugiwania si´ i prze-
chowywania dokumentów, o których
mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc cel wy-
dania, zapewnienie ich ochrony oraz
wyjàtkowe przes∏anki ich u˝ycia.”;

28) w art. 38 w ust. 3 w zdaniu wst´pnym po wyrazach
„upowa˝nionym pracownikom” dodaje si´ wyrazy
„oraz upowa˝nionym przedstawicielom instytucji
Unii Europejskiej w przypadku uczestniczenia tych
osób w kontroli Êrodków pochodzàcych z Unii Eu-
ropejskiej”;

29) w art. 39 po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b—2e w brzmie-
niu:

„2b. Inspektorzy i pracownicy urz´dów kontroli
skarbowej b´dàcy pracownikami s∏u˝by cy-
wilnej sà obowiàzani corocznie, w terminie do
dnia 15 maja, sk∏adaç oÊwiadczenia majàtko-
we wraz z za∏àcznikiem — kserokopià zeznania
o wysokoÊci osiàgni´tego dochodu w roku
podatkowym i jego korekt. OÊwiadczenie sk∏a-
da si´ kierownikowi jednostki, w której osoba
jest zatrudniona.

2c. Dyrektorzy i wicedyrektorzy urz´dów kontroli
skarbowej oÊwiadczenia majàtkowe sk∏adajà
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów
publicznych. 

2d. Do dokonywania analizy danych zawartych
w oÊwiadczeniach majàtkowych uprawniona
jest komórka organizacyjna urz´du obs∏ugujà-
cego ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych.

2e. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do
oÊwiadczeƒ majàtkowych stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy o ograniczeniu prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏nià-
ce funkcje publiczne.”;

30) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inspektorom przys∏uguje miesi´czny dodatek
skarbowy do wynagrodzenia nie ni˝szy ni˝ 50%

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wie-
loletnià prac´ w s∏u˝bie cywilnej.”;

31) w art. 42 w ust. 1 po pkt 5 dodaje si´ pkt 6 w brzmie-
niu:

„6) podjà∏ zatrudnienie poza urz´dem kontroli
skarbowej albo komórkami organizacyjnymi,
o których mowa w art. 10 ust. 3.”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 1a:

a) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „urzàd skarbowy” zast´-
puje si´ wyrazami „naczelnika urz´du skarbo-
wego”, 

b) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Umowa podlega zg∏oszeniu przez spó∏k´,
wskazanà zgodnie z ust. 3 pkt 4, do w∏aÊciwe-
go wed∏ug jej siedziby naczelnika urz´du
skarbowego, co najmniej na 3 miesiàce
przed rozpocz´ciem roku podatkowego przy-
j´tego przez podatkowà grup´ kapita∏owà.
Organ ten jest w∏aÊciwy w sprawach opodat-
kowania podatkiem dochodowym podatko-
wej grupy kapita∏owej.

5. Naczelnik urz´du skarbowego dokonuje,
w formie decyzji, rejestracji umowy. W tej sa-
mej formie naczelnik urz´du skarbowego od-
mówi zarejestrowania umowy, je˝eli nie zo-
stanà spe∏nione warunki, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 3 i 4.”,

c) w ust. 8 wyrazy „urz´dowi skarbowemu” zast´-
puje si´ wyrazami „naczelnikowi urz´du skarbo-
wego”, 

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Do przed∏u˝enia okresu funkcjonowania po-
datkowej grupy kapita∏owej jest wymagane
zawarcie nowej umowy, podlegajàcej zg∏o-
szeniu i zarejestrowaniu przez w∏aÊciwego
naczelnika urz´du skarbowego.”; 

2) w art. 4a po pkt 5 dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) urz´dzie skarbowym — rozumie si´ przez to
urzàd skarbowy, którym kieruje w∏aÊciwy dla
podatnika naczelnik urz´du skarbowego.”;

3) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rokiem podatkowym, z zastrze˝eniem ust. 2,
2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba ˝e podat-
nik postanowi inaczej w statucie albo w umo-
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wie spó∏ki, albo w innym dokumencie odpo-
wiednio regulujàcym zasady ustrojowe innych
podatników i zawiadomi o tym w∏aÊciwego na-
czelnika urz´du skarbowego; wówczas rokiem
podatkowym jest okres kolejnych dwunastu
miesi´cy kalendarzowych.”;

4) w art. 16e w ust. 1 w pkt 4 skreÊla si´ wyraz „w∏a-
Êciwego”;

5) w art. 25:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „w∏aÊciwego wed∏ug
siedziby podatnika”,

b) w ust. 5 w zdaniu wst´pnym wyrazy „urz´dowi
skarbowemu” zast´puje si´ wyrazami „naczel-
nikowi urz´du skarbowego”,

c) w ust. 7 w pkt 1 i w ust. 7a wyrazy „w∏aÊciwy
urzàd skarbowy” zast´puje si´ wyrazami „w∏a-
Êciwego naczelnika urz´du skarbowego”,

d) w ust. 11 w zdaniu koƒcowym wyrazy „we w∏a-
Êciwym urz´dzie skarbowym” zast´puje si´ wy-
razami „w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du skar-
bowego”;

6) w art. 25a skreÊla si´ wyraz „w∏aÊciwego”;

7) w art. 26:

a) w ust. 1b zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Je˝eli przychody, o których mowa w art. 21
ust. 1 pkt 3, sà uzyskiwane od zleceniodawców
zagranicznych, zagraniczne przedsi´biorstwa
morskiej ˝eglugi handlowej sà obowiàzane
przed wejÊciem statku do portu polskiego prze-
s∏aç urz´dowi skarbowemu, którym kieruje w∏a-
Êciwy wed∏ug siedziby Morskiej Agencji naczel-
nik urz´du skarbowego, deklaracj´ o wysokoÊci
przychodu za wywóz ∏adunków i pasa˝erów
przyj´tych do przewozu w porcie polskim i wp∏a-
ciç na rachunek tego urz´du nale˝ny podatek.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. P∏atnicy, o których mowa w ust. 1, przekazu-
jà kwoty podatku w terminie do 7 dnia mie-
siàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
zgodnie z ust. 1 i 2 pobrano podatek, na ra-
chunek urz´du skarbowego, którym kieruje
naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy we-
d∏ug miejsca zamieszkania podatnika,
a w przypadku podatników wymienionych
w art. 3 ust. 2 — na rachunek urz´du skarbo-
wego, którym kieruje naczelnik urz´du skar-
bowego w∏aÊciwy w sprawach opodatkowa-
nia osób zagranicznych. W terminie przeka-
zania kwoty pobranego podatku p∏atnicy sà
obowiàzani przes∏aç urz´dowi skarbowemu
deklaracj´, a podatnikowi — informacj´
o pobranym podatku, sporzàdzone wed∏ug
ustalonych wzorów.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku dochodu, o którym mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 6, spó∏ka przejmujàca lub

nowo zawiàzana jest obowiàzana jako p∏at-
nik, w terminie do 7 dnia miesiàca nast´pu-
jàcego po miesiàcu, w którym powsta∏ do-
chód, wp∏aciç podatek, o którym mowa
w art. 22, na rachunek urz´du skarbowego,
którym kieruje naczelnik urz´du skarbowego
w∏aÊciwy wed∏ug miejsca zamieszkania po-
datnika, a w przypadku podatników wymie-
nionych w art. 3 ust. 2 — na rachunek urz´du
skarbowego, którym kieruje naczelnik urz´-
du skarbowego w∏aÊciwy w sprawach opo-
datkowania osób zagranicznych. Podatnik
jest obowiàzany przed tym terminem przeka-
zaç p∏atnikowi kwot´ tego podatku. W termi-
nie wp∏aty podatku p∏atnik jest obowiàzany
przes∏aç urz´dowi skarbowemu deklaracj´,
a podatnikowi — informacj´ o wp∏aconym
podatku, sporzàdzone wed∏ug ustalonych
wzorów.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach
i zak∏adach wzajemnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102,
poz. 650, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 11 w ust. 6 po wyrazach „Generalnego In-
spektora Informacji Finansowej” dodaje si´ przeci-
nek oraz wyrazy „pracownika szczególnego nadzo-
ru podatkowego”;

2) w art. 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e przekazaç, w drodze rozporzàdze-
nia, okreÊlonym dyrektorom izb skarbowych
i naczelnikom urz´dów skarbowych uprawnie-
nia do zatwierdzania regulaminów oraz doko-
nywanych w nich zmian, przedstawianych
przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ usprawnienia proce-
dury zatwierdzania regulaminów.”; 

3) w art. 18 w ust. 5 po wyrazach „ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw finansów publicznych,” dodaje si´
wyrazy „pracownikom szczególnego nadzoru po-
datkowego,”;

4) w art. 24 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e przekazaç, w drodze rozporzàdze-
nia, okreÊlonym dyrektorom izb skarbowych
i naczelnikom urz´dów skarbowych uprawnie-
nia do wydawania zezwoleƒ na urzàdzanie lote-
rii fantowych, gry bingo fantowe, loterii promo-
cyjnych i loterii audioteksowych urzàdzanych
na obszarze jednego województwa oraz okre-
Êliç szczegó∏owy sposób ich wydawania,
uwzgl´dniajàc ochron´ praw grajàcych oraz
potrzeb´ w∏aÊciwej kontroli urzàdzania i pro-
wadzenia gier.”;
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5) w art. 48 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e przekazaç, w drodze rozporzàdze-
nia, zakres swoich uprawnieƒ okreÊlonych
w ust. 1 dyrektorom izb skarbowych lub naczel-
nikom urz´dów skarbowych w stosunku do
podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ usprawnienia proce-
dury nadzoru i kontroli. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych sprawuje równie˝ szczególny nadzór po-
datkowy zwiàzany z urzàdzaniem gier na sto-
∏ach i na automatach oraz gier na automatach
o niskich wygranych, w zakresie i na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat-
ku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym
(Dz. U. Nr 11, poz. 50, z póên. zm.9)) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 4 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) urz´dzie skarbowym — rozumie si´ przez to
urzàd skarbowy, którym kieruje w∏aÊciwy dla
podatnika naczelnik urz´du skarbowego,”;

2) w art. 5 w ust. 2 wyrazy „urz´du skarbowego” za-
st´puje si´ wyrazami „w∏aÊciwego organu podat-
kowego”;

3) w art. 6a w ust. 5 w pkt 2 i w ust. 10 wyrazy „urzàd
skarbowy” zast´puje si´ wyrazami „w∏aÊciwy or-
gan podatkowy”;

4) w art. 6b w ust. 1 i 3 wyrazy „urz´du skarbowego”
zast´puje si´ wyrazami „naczelnika urz´du skarbo-
wego”;

5) w art. 9: 

a) w ust. 1 wyrazy „ w urz´dzie skarbowym” zast´-
puje si´ wyrazami „w∏aÊciwemu organowi po-
datkowemu”,

b) w ust. 2 wyrazy „Urzàd skarbowy” zast´puje si´
wyrazami „W∏aÊciwy organ podatkowy”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Je˝eli podatnik zarejestrowany na podstawie
ust. 2 zaprzesta∏ wykonywania czynnoÊci
podlegajàcej opodatkowaniu, jest obowiàza-
ny zg∏osiç zaprzestanie dzia∏alnoÊci w∏aÊci-

wemu organowi podatkowemu, który doko-
na∏ rejestracji; zg∏oszenie to stanowi podsta-
w´ dla w∏aÊciwego organu podatkowego do
wykreÊlenia podatnika z rejestru.”,

d) w ust. 5a wyrazy „urzàd skarbowy” zast´puje si´
wyrazami „w∏aÊciwy organ podatkowy”,

e) w ust. 9 wyrazy „do urz´du skarbowego” zast´-
puje si´ wyrazami „w∏aÊciwemu organowi po-
datkowemu”,

f) w ust. 9a wyrazy „urzàd skarbowy” zast´puje si´
wyrazami „naczelnik urz´du skarbowego”;

6) w art. 10: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnicy sà obowiàzani sk∏adaç w urz´dzie
skarbowym deklaracje podatkowe dla podat-
ku od towarów i us∏ug oraz we w∏aÊciwym
urz´dzie celnym deklaracje podatkowe dla
podatku akcyzowego za okresy miesi´czne
w terminie do 25 dnia miesiàca nast´pujàce-
go po miesiàcu, w którym powsta∏ obowiàzek
podatkowy, z zastrze˝eniem ust. 1a—1g.”,

b) w ust. 1a, 1d i 1e wyrazy „urz´du skarbowego”
zast´puje si´ wyrazami „naczelnika urz´du skar-
bowego”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zobowiàzanie podatkowe, kwot´ zwrotu ró˝-
nicy podatku, kwot´ zwrotu podatku naliczo-
nego lub ró˝nicy podatku, o której mowa
w art. 21 ust. 1, przyjmuje si´ w kwocie wy-
nikajàcej z deklaracji podatkowej, chyba ˝e
zostanà one okreÊlone w innej wysokoÊci:

1) dla podatku od towarów i us∏ug — przez
naczelnika urz´du skarbowego lub organ
kontroli skarbowej, 

2) dla podatku akcyzowego — przez naczel-
nika urz´du celnego lub organ kontroli
skarbowej.”;

7) w art. 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Je˝eli w wyniku weryfikacji zg∏oszenia celnego
organ celny stwierdzi, i˝ kwoty podatków zo-
sta∏y wykazane nieprawid∏owo, naczelnik urz´-
du celnego wydaje decyzj´ okreÊlajàcà podat-
ki w prawid∏owej wysokoÊci. Naczelnik urz´du
celnego mo˝e okreÊliç kwot´ podatków w de-
cyzji dotyczàcej nale˝noÊci celnych.”, 

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Po przyj´ciu zg∏oszenia celnego podatnik
mo˝e wystàpiç do naczelnika urz´du celne-
go, w terminie miesiàca od dnia pobrania
podatków, o uznanie zg∏oszenia celnego za
nieprawid∏owe w cz´Êci dotyczàcej podatku
od towarów i us∏ug lub podatku akcyzowe-
go. Prawid∏owego okreÊlenia podatków do-
konuje naczelnik urz´du celnego w drodze
decyzji.”,
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c) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. W przypadkach niewymienionych w ust. 1—3
podatnik jest obowiàzany do zap∏aty kwoty
nale˝nych podatków w terminie i na warun-
kach okreÊlonych dla uiszczenia c∏a, równie˝
gdy towary zosta∏y zwolnione od c∏a lub staw-
ki celne zosta∏y zawieszone albo obni˝one do
wysokoÊci 0.

5. Naczelnik urz´du celnego jest obowiàzany
do poboru podatków nale˝nych z tytu∏u im-
portu towarów.”,

d) w ust. 6 po wyrazach „podatku akcyzowego” do-
daje si´ wyrazy „je˝eli podatki te nie zosta∏y
uiszczone”,

e) uchyla si´ ust. 7;

8) uchyla si´ art. 11a i art. 11b;

9) art. 11c otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11c. 1. W przypadkach innych ni˝ okreÊlone
w art. 11 ust. 1, 2 i 2a kwoty podatków
nale˝nych z tytu∏u importu towarów
okreÊla naczelnik urz´du celnego
w drodze decyzji. 

2. Do nale˝noÊci podatkowych okreÊlo-
nych zgodnie z ust. 1 oraz art. 11 sto-
suje si´ odpowiednio przepisy Kodek-
su celnego dotyczàce powiadomienia
d∏u˝nika o kwocie nale˝noÊci wynika-
jàcych z d∏ugu celnego.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 oraz
w art. 11 ust. 2 i 2a, s∏u˝y odwo∏anie do
dyrektora izby celnej, za poÊrednic-
twem naczelnika urz´du celnego, któ-
ry wyda∏ decyzj´. 

4. Do post´powaƒ, o których mowa
w ust. 1 oraz w art. 11 ust. 2 i 2a, sto-
suje si´ przepisy Ordynacji podatko-
wej.”;

10) po art. 11c dodaje si´ art. 11d—11h w brzmieniu:

„Art. 11d. Kopie decyzji , o których mowa w art. 11
ust. 2 i 2a oraz w art. 11c, lub innych
orzeczeƒ wydanych w sprawie podat-
ków z tytu∏u importu towarów, naczelnik
urz´du celnego i dyrektor izby celnej jest
obowiàzany przes∏aç w terminie 5 dni do
urz´du skarbowego w∏aÊciwego dla po-
datnika w sprawie rozliczeƒ w podatku
od towarów i us∏ug, a w przypadku decy-
zji okreÊlajàcych kwot´ podatku akcyzo-
wego — do w∏aÊciwego urz´du celnego
wykonujàcego zadania w zakresie po-
datku akcyzowego w obrocie krajowym.

Art. 11e. 1. Podatnik jest obowiàzany zap∏aciç ró˝-
nic´ mi´dzy podatkiem wynikajàcym
z decyzji naczelnika urz´du celnego,
o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz
w art. 11c, a podatkiem pobranym
przez ten organ.

2. Ró˝nica, o której mowa w ust. 1, doty-
czàca podatku od towarów i us∏ug sta-
nowi podatek naliczony w rozumieniu
art. 19 ust. 2. 

Art. 11f. 1. W zakresie nieuregulowanym w art. 4
pkt 3 i 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3a, art. 6 ust. 7
i 7a, art. 11 oraz w art. 11c—11e stosuje
si´ odpowiednio przepisy Kodeksu cel-
nego dotyczàce poboru i wymiaru c∏a,
z wyjàtkiem przepisów dotyczàcych
przed∏u˝enia terminu zap∏aty, odrocze-
nia p∏atnoÊci oraz innych u∏atwieƒ p∏at-
niczych przewidzianych w tym kodeksie.

2. Je˝eli, zgodnie z przepisami Kodeksu
celnego, powiadomienie d∏u˝nika o wy-
sokoÊci d∏ugu celnego nie mo˝e nastà-
piç z uwagi na przedawnienie, a istnie-
je podstawa do zweryfikowania nale˝-
noÊci podatkowych — naczelnik urz´du
celnego mo˝e okreÊliç wartoÊç celnà
wed∏ug zasad okreÊlonych w Kodeksie
celnym dla potrzeb prawid∏owego
okreÊlenia nale˝nych podatków z tytu∏u
importu towarów.

Art. 11g. Organem podatkowym w∏aÊciwym
w sprawie post´powaƒ dotyczàcych od-
roczenia terminu p∏atnoÊci podatku, roz-
∏o˝enia na raty zap∏aty podatku lub zale-
g∏oÊci podatkowej wraz z odsetkami za
zw∏ok´, umorzenia zaleg∏oÊci podatko-
wych i odsetek za zw∏ok´, zwrotu nadp∏a-
ty oraz ulg podatkowych okreÊlonych
w Ordynacji podatkowej — w zakresie po-
datku od towarów i us∏ug jest naczelnik
urz´du skarbowego w∏aÊciwy dla podat-
nika.

Art. 11h. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji
zg∏oszenia celnego oka˝e si´, ˝e kwota
podatków zosta∏a nadp∏acona, podatni-
kowi nie przys∏uguje zwrot nadp∏aconych
podatków, je˝eli kwota nadp∏aconego
w imporcie:

1) podatku od towarów i us∏ug — po-
mniejszy∏a kwot´ podatku nale˝nego,

2) podatku akcyzowego — pomniejszy∏a
kwot´ podatku akcyzowego lub po-
wi´kszy∏a kwot´ podatku naliczonego,
o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2.”;

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

„Art. 13a. 1. W∏aÊciwym organem podatkowym
w sprawie rozliczeƒ podatku jest na-
czelnik urz´du skarbowego, w∏aÊciwy
ze wzgl´du na miejsce wykonywania
czynnoÊci podlegajàcych opodatko-
waniu tym podatkiem, z zastrze˝e-
niem ust. 2—4.

2. Je˝eli czynnoÊci wymienione w ust. 1
sà wykonywane na terenie obj´tym
zakresem dzia∏ania dwóch lub wi´cej
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urz´dów skarbowych, w∏aÊciwoÊç
miejscowà ustala si´:

1) dla osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych niemajàcych oso-
bowoÊci prawnej — ze wzgl´du na
siedzib´,

2) dla osób fizycznych — ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania.

3. W przypadku osób fizycznych niewy-
konujàcych innych czynnoÊci podle-
gajàcych opodatkowaniu poza impor-
tem towarów, w∏aÊciwym organem
podatkowym jest naczelnik urz´du
skarbowego w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania.

4. Je˝eli nie mo˝na ustaliç w∏aÊciwoÊci
miejscowej w sposób okreÊlony
w ust. 1—3, w∏aÊciwym organem po-
datkowym jest Naczelnik Drugiego
Urz´du Skarbowego Warszawa Âród-
mieÊcie.

5. Przepisy ust. 1—4 nie dotyczà przy-
padków, dotyczàcych poboru podatku
od importu towarów, o których mowa
w art. 11, art. 11c, art. 11e ust. 1 oraz
art. 11f.”;

12) w art. 14:

a) w ust. 2 wyrazy „w∏aÊciwego urz´du skarbowe-
go” zast´puje si´ wyrazami „naczelnika urz´du
skarbowego”,

b) w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Za zgodà naczelnika urz´du skarbowego podat-
nik mo˝e zmniejszyç podatek nale˝ny o podatek
naliczony, wynikajàcy z dokumentów celnych
oraz z faktur dokumentujàcych zakupy dokonane
przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

1) sporzàdzenia spisu z natury zapasów posia-
danych w dniu, w którym nastàpi∏o przekro-
czenie kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
oraz

2) przed∏o˝enia w urz´dzie skarbowym spisu,
o którym mowa w pkt 1, najpóêniej w ciàgu 14
dni od dnia utraty zwolnienia.”,

c) w ust. 3b wyrazy „urz´du skarbowego” zast´puje
si´ wyrazami „naczelnika urz´du skarbowego”,

d) w ust. 5 wyrazy „we w∏aÊciwym urz´dzie skarbo-
wym” zast´puje si´ wyrazami „naczelnikowi
urz´du skarbowego”;

13) w art. 14a:

a) w ust. 5a wyrazy „urzàd skarbowy” zast´puje si´
wyrazami „naczelnik urz´du skarbowego”,

b) w ust. 7a:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie póêniej ni˝ 3 dni przed up∏ywem ter-
minu dokonania zwrotu, o którym mowa
w ust. 6, podatnik przedstawi naczelniko-

wi urz´du skarbowego dowód uregulo-
wania zaleg∏oÊci, a je˝eli kwota zaleg∏oÊci
zosta∏a wp∏acona na rachunek innego
urz´du skarbowego — zaÊwiadczenie od
naczelnika tego urz´du o ich uregulowa-
niu; w tym przypadku termin zwrotu kwo-
ty podatku okreÊlony w ust. 6 liczony jest
od dnia przedstawienia naczelnikowi
urz´du skarbowego wszystkich dowo-
dów uregulowania zaleg∏oÊci,”,

— w pkt 2 wyrazy „w∏aÊciwego urz´du skarbo-
wego” zast´puje si´ wyrazami „naczelnika
urz´du skarbowego”;

14) w art. 19: 

a) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „ , z uwzgl´dnieniem
kwot wynikajàcych z decyzji, o których mowa
w art. 11b”,

b) w ust. 3c: 

— w pkt 1 wyrazy „urzàd skarbowy” zast´puje
si´ wyrazami „naczelnika urz´du skarbowe-
go”,

— w pkt 2 wyrazy „art. 11c” zast´puje si´ wyra-
zami „art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c”,

c) w ust. 3e w pkt 2 i w ust. 3g w pkt 3 wyrazy „o któ-
rej mowa w art. 11c” zast´puje si´ wyrazami
„o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz
art. 11c”;

15) w art. 21:

a) w ust. 5a wyrazy „urzàd skarbowy” zast´puje si´
wyrazami „naczelnika urz´du skarbowego”,

b) w ust. 6 w zdaniu drugim wyrazy „urzàd skarbo-
wy” zast´puje si´ wyrazami „naczelnik urz´du
skarbowego”,

c) w ust. 6a w pkt 2 wyrazy „art. 11c” zast´puje si´
wyrazami „art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c”;

16) w art. 21b:

a) w ust. 4 w pkt 1 i 4 wyrazy „w∏aÊciwy urzàd skar-
bowy” zast´puje si´ wyrazami „naczelnika urz´-
du skarbowego”,

b) w ust. 7:

— w pkt 2 wyrazy „w∏aÊciwy urzàd skarbowy”
zast´puje si´ wyrazami „naczelnika urz´du
skarbowego”,

— w pkt 5 wyrazy „we w∏aÊciwym urz´dzie” za-
st´puje si´ wyrazami „w urz´dzie”;

17) w art. 26:

a) w ust. 1 wyrazy „przez urzàd skarbowy” zast´pu-
je si´ wyrazami „naczelnika urz´du skarbowe-
go”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podatnicy, o których mowa w art. 10 ust. 1a,
1c i 1d, sà obowiàzani, bez wezwania naczel-
nika urz´du skarbowego, do obliczania
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i wp∏acania podatku za okresy kwartalne
w terminie do 25 dnia miesiàca nast´pujàce-
go po kwartale, w którym powsta∏ obowià-
zek podatkowy, na rachunek urz´du skarbo-
wego, z zastrze˝eniem art. 11.”; 

18) w art. 27: 

a) w ust. 2 i 3 wyrazy „organ podatkowy” zast´pu-
je si´ wyrazami „naczelnik urz´du skarbowego
lub organ kontroli skarbowej”,

b) w ust. 5 i 6 wyrazy „urzàd skarbowy” zast´puje
si´ wyrazami „naczelnik urz´du skarbowego”,

c) w ust. 7 wyrazy „urzàd skarbowy” zast´puje si´
wyrazami „naczelnika urz´du skarbowego”;

19) w art. 32a w ust. 3 wyrazy „w∏aÊciwy urzàd skarbo-
wy” zast´puje si´ wyrazami „naczelnika urz´du
skarbowego”;

20) w art. 34 w ust. 4 wyrazy „dyrektorzy urz´dów kon-
troli skarbowej” zast´puje si´ wyrazami „dyrekto-
rzy izb celnych”;

21) po art. 34 dodaje si´ art. 34a w brzmieniu:

„Art. 34a. 1. Organami podatkowymi w zakresie
podatku akcyzowego sà naczelnik
urz´du celnego i dyrektor izby celnej,
w∏aÊciwi ze wzgl´du na miejsce wyko-
nywania czynnoÊci podlegajàcych
opodatkowaniu tym podatkiem. Prze-
pisy art. 13a ust. 2, 3 i 5 stosuje si´ od-
powiednio.

2. Zadania w zakresie podatku akcyzo-
wego w obrocie krajowym wykonujà
naczelnicy urz´dów celnych i dyrekto-
rzy izb celnych wyznaczeni przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wykaz i terytorialny zasi´g
dzia∏ania naczelników urz´dów cel-
nych i dyrektorów izb celnych wykonu-
jàcych zadania w zakresie podatku ak-
cyzowego w obrocie krajowym, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem wielko-
Êci i iloÊci podatników podatku akcyzo-
wego w obrocie krajowym wykonujà-
cych dzia∏alnoÊç na danym obszarze.”;

22) w art. 40c w ust. 4 i w art. 40d w ust. 2 wyrazy „izb
skarbowych” zast´puje si´ wyrazami „izb celnych”;

23) w art. 50 w ust. 5b w zdaniu wst´pnym wyrazy „2711
SWW” zast´puje si´ wyrazami „22.13 PKWiU”.

Art. 12. W ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o ozna-
czaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U.
Nr 127, poz. 584, z póên. zm.10)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 4 w ust. 3 wyrazy „urz´dowi kontroli skarbo-
wej” zast´puje si´ wyrazami „naczelnikowi urz´du
celnego”;

2) w art. 5:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wyroby przeznaczone przez producenta do
wywozu za granic´ (eksport) mogà byç wy-
dane przez niego bez znaków akcyzy pod wa-
runkiem pisemnego zawiadomienia w∏aÊci-
wego naczelnika urz´du celnego o zamiarze
wywozu, w terminie co najmniej 7 dni przed
dniem wydania wyrobów; zawiadomienie
powinno okreÊlaç rodzaj i iloÊç wyrobów
przeznaczonych do wywozu za granic´. W∏a-
Êciwy naczelnik urz´du celnego mo˝e zarzà-
dziç konwojowanie wywo˝onych wyrobów
na koszt producenta.”, 

b) w ust. 5 wyrazy „urzàd skarbowy w∏aÊciwy ze
wzgl´du na siedzib´ urz´du celnego dokonujà-
cego odprawy celnej” zast´puje si´ wyrazami
„naczelnik urz´du celnego”;

3) w art. 6:

a) w ust. 4 wyrazy „urzàd skarbowy” zast´puje si´
wyrazami „urzàd celny”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych, majàc na celu zapewnienie odpo-
wiedniej kontroli nad obrotem wyrobami ak-
cyzowymi, w drodze rozporzàdzenia:

1) okreÊla postacie znaków akcyzy wprowa-
dzonych do stosowania i ich wzory oraz
szczegó∏owe sposoby ich umieszczania na
opakowaniu jednostkowym wyrobu lub
na wyrobie, 

2) okreÊla sposób i tryb zg∏oszenia przez
producenta, importera i inne podmioty
urz´dowi celnemu wyrobów w celu ozna-
czenia ich znakami akcyzy majàcymi po-
staç odcisków piecz´ci, w razie wprowa-
dzenia do stosowania znaków w takiej po-
staci,

3) okreÊla wysokoÊç odp∏atnoÊci za czynno-
Êci zwiàzane z umieszczeniem znaków ak-
cyzy w postaci piecz´ci na opakowaniu
jednostkowym lub na wyrobie, w razie
wprowadzenia do stosowania znaku w ta-
kiej postaci, 

4) mo˝e wprowadziç obowiàzek kasowania
znaków akcyzy oraz okreÊliç sposoby ich
kasowania.”;

4) w art. 7:

a) w ust. 5 wyrazy „urz´dy skarbowe” zast´puje si´
wyrazami „urz´dy celne”,

b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w∏aÊciwych naczelników urz´dów celnych
uprawnionych do wydawania i sprzeda˝y
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banderol lub wydawania upowa˝nieƒ do wy-
dawania banderol podatkowych i legalizacyj-
nych oraz terytorialny zasi´g ich dzia∏ania,”,

c) po ust. 6 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych, wydajàc rozporzàdzenie, o którym
mowa w ust. 6, uwzgl´dnia:

1) terytorialne rozmieszczenie podatników
podatku akcyzowego,

2) koniecznoÊç prawid∏owej identyfikacji ro-
dzaju wydawanych banderol oraz koniecz-
noÊç identyfikacji producentów (importe-
rów) i innych uprawnionych podmiotów
do otrzymania banderol.”;

5) w art. 8:

a) w ust. 1 wyrazy „w∏aÊciwym urz´dem skarbo-
wym” zast´puje si´ wyrazami „w∏aÊciwym na-
czelnikiem urz´du celnego”,

b) w ust. 2 wyrazy „urzàd skarbowy” zast´puje si´
wyrazami „urzàd celny”;

6) w art. 9:

a) w ust. 1:

— w zdaniu wst´pnym wyrazy „we w∏aÊciwym
urz´dzie skarbowym” zast´puje si´ wyrazami
„do w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego”,

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego naczelnika
urz´du skarbowego i w∏aÊciwego naczel-
nika urz´du celnego, dotyczàce zaleg∏oÊci
w podatkach dochodowym, od towarów
i us∏ug oraz akcyzowym,”,

— w pkt 6 wyrazy „urzàd kontroli skarbowej” za-
st´puje si´ wyrazami „naczelnika urz´du cel-
nego”, 

b) w ust. 2 wyrazy „urz´dowi skarbowemu” zast´pu-
je si´ wyrazami „naczelnikowi urz´du celnego”,

c) w ust. 4 i 5 wyrazy „Urzàd skarbowy” zast´puje
si´ wyrazami „Naczelnik urz´du celnego”;

7) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Banderol nie mo˝na zbywaç lub na jakichkol-
wiek innych zasadach przekazywaç odp∏atnie
lub nieodp∏atnie podmiotom innym ni˝ w∏aÊci-
wy naczelnik urz´du celnego lub podmiot
wskazany przez ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych, od którego odpowied-
nio zakupiono lub otrzymano banderole (upo-
wa˝nienia do wydania banderol).”;

8) w art. 11:

a) w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „urzàd skarbo-
wy” zast´puje si´ wyrazami „naczelnik urz´du
celnego”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,

w∏aÊciwych naczelników urz´dów celnych,
uprawnionych do wydawania decyzji, o któ-
rej mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc terytorial-
ne rozmieszczenie podatników podatku ak-
cyzowego.”;

9) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych powierza wykonanie znaków akcyzy wy-
twórcy zapewniajàcemu bezpieczeƒstwo wy-
twarzania i przechowywania tych znaków. Wy-
twórca znaków mo˝e je zbywaç tylko ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych
oraz wydawaç tylko podmiotom uprawnionym
przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych lub naczelnikom urz´dów celnych
w∏aÊciwym w sprawach znaków akcyzy.”;

10) w art. 14 i w art. 15 w ust. 3 wyrazy „urz´dowi skar-
bowemu” zast´puje si´ wyrazami „naczelnikowi
urz´du celnego”;

11) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku wprowadzenia przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych
nowego wzoru znaku akcyzy, podmioty posia-
dajàce dotychczasowe znaki sà obowiàzane
w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia tego
wzoru zwróciç niewykorzystane znaki organo-
wi, który je wyda∏.”;

12) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, zasady zwrotu znaków akcyzy,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia
ochrony tych znaków.”;

13) w art. 1 w ust. 2, w art. 5 w ust. 6, w art. 12 w ust. 2,
w art. 13 w ust. 4 i w art. 19 w ust. 2 wyrazy „Mini-
ster Finansów” zast´puje si´ wyrazami „Minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych”.

Art. 13. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o za-
trudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U.
z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z póên. zm.11)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 60 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kontrol´ przestrzegania legalnoÊci wykony-
wania pracy przez cudzoziemca sprawujà rów-
nie˝ organy celne.”;

2) w art. 61:

a) w ust. 1 po wyrazie „Wojewodowie” dodaje si´
wyrazy „oraz organy celne w zakresie okreÊlo-
nym w art. 60 ust. 1a,”,

b) w ust. 2 po wyrazie „wojewody” dodaje si´ wy-
razy „lub organu celnego w zakresie okreÊlo-
nym w art. 60 ust. 1a”,
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c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, organizacj´ i tryb przeprowadzania
przez wojewodów i organy celne kontroli
oraz zasady wspó∏dzia∏ania z innymi organa-
mi, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia
sprawnoÊci i skutecznoÊci wykonywanej
kontroli.”. 

Art. 14. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏at-
ników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z póên. zm.12)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. W sprawach okreÊlonych w art. 3 w∏aÊciwy-
mi naczelnikami urz´dów skarbowych sà:

1) dla podatników podatku od towarów
i us∏ug, niekorzystajàcych ze zwolnienia
od tego podatku — naczelnik urz´du
skarbowego w∏aÊciwy w sprawach po-
datku od towarów i us∏ug, 

2) dla jednostek organizacyjnych niemajà-
cych osobowoÊci prawnej, korzystajà-
cych ze zwolnienia od podatku od towa-
rów i us∏ug — naczelnik urz´du skarbo-
wego w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´
jednostki lub miejsce wykonywania
dzia∏alnoÊci, 

3) dla pozosta∏ych podatników:

a) b´dàcych podatnikami podatku do-
chodowego — naczelnik urz´du skar-
bowego w∏aÊciwy w sprawach tego
podatku, 

b) nieb´dàcych podatnikami podatku
dochodowego — naczelnik urz´du
skarbowego w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania lub siedzib´ po-
datnika, a je˝eli podatnik nie ma miej-
sca zamieszkania lub siedziby w Pol-
sce — naczelnik Drugiego Urz´du
Skarbowego Warszawa ÂródmieÊcie, 

4) dla p∏atników podatków oraz p∏atników
sk∏adek ubezpieczeniowych, nieb´dà-
cych jednoczeÊnie podatnikami, o któ-
rych mowa w pkt 1—3 — naczelnik urz´-
du skarbowego w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania lub siedzib´ p∏at-
nika; w pozosta∏ych przypadkach w∏aÊci-
wym naczelnikiem urz´du skarbowego
jest naczelnik Drugiego Urz´du Skarbo-
wego Warszawa ÂródmieÊcie.”;

2) w art. 9:
a) w ust. 1 w zdaniu wst´pnym wyrazy „we w∏aÊci-

wym urz´dzie skarbowym okreÊlonym” zast´-

puje si´ wyrazami „do w∏aÊciwego naczelnika
urz´du skarbowego okreÊlonego”,

b) w ust. 1a wyrazy „urz´dowi skarbowemu w∏a-
Êciwemu” zast´puje si´ wyrazami „naczelniko-
wi urz´du skarbowego w∏aÊciwemu”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Obowiàzek dokonania zg∏oszenia aktualiza-
cyjnego przez podatników, o których mowa
w art. 6 ust. 1, wyst´puje równie˝ w przypad-
ku, gdy podatnikom tym, w wyniku utraty
prawa do zwolnienia od podatku od towarów
i us∏ug lub rezygnacji z tego prawa, zmieni∏a
si´ w∏aÊciwoÊç naczelnika urz´du skarbowe-
go; w tym przypadku zg∏oszenia aktualizacyj-
nego dokonuje si´ naczelnikowi urz´du skar-
bowego w∏aÊciwemu w sprawach podatku
od towarów i us∏ug, wraz ze zg∏oszeniem re-
jestracyjnym, o którym mowa w art. 9 ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 1.”;

3) w art. 14 w ust. 3 wyrazy „Urz´dy skarbowe obo-
wiàzane” zast´puje si´ wyrazami „Naczelnicy urz´-
dów skarbowych obowiàzani”;

4) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracownicy urz´dów skarbowych, pracowni-
cy izb skarbowych oraz pracownicy urz´du
obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych sà obowiàzani
do zachowania tajemnicy odnoÊnie danych
zawartych w dokumentacji, o której mowa
w art. 13 ust. 1.”,

b) w ust. 2 pkt 1c otrzymuje brzmienie: 

„1c) komornikom sàdowym i organom egzeku-
cyjnym wymienionym w odr´bnych przepi-
sach — w zwiàzku z prowadzonym post´po-
waniem egzekucyjnym,”;

5) u˝yte w art. 3 w ust. 1 i 2, w art. 8 w ust. 6, w art. 10
w ust. 2 w pkt 3, w art. 12 w ust. 3 oraz w art. 13
w ust. 3 i 4 w ró˝nych przypadkach i liczbie wyrazy
„urzàd skarbowy” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiednich przypadkach i liczbie wyrazami „naczel-
nik urz´du skarbowego”.

Art. 15. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urz´-
dach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489,
z póên. zm.13)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów
publicznych podlegajà dyrektorzy izb skar-
bowych i naczelnicy urz´dów skarbowych,
jako organy administracji rzàdowej nieze-
spolonej oraz, na podstawie odr´bnych prze-

Dziennik Ustaw Nr 137 — 9169 — Poz. 1302

———————
12) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118,
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216
i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067 oraz z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188.

———————
13) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

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 i Nr 169, poz. 1387.



pisów, inne organy, a w szczególnoÊci dyrek-
torzy urz´dów kontroli skarbowej.”,

b) uchyla si´ ust. 2,

c) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Naczelnik urz´du skarbowego wykonuje za-
dania przy pomocy kierowanego przez siebie
urz´du skarbowego, a dyrektor izby skarbo-
wej przy pomocy kierowanej przez siebie
izby skarbowej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych powo∏uje spoÊród kandydatów
wy∏onionych w konkursie, o którym mowa
w ust. 5a, z zastrze˝eniem ust. 5f:

1) dyrektora izby skarbowej,

2) naczelnika urz´du skarbowego.”,

d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych powo∏uje wicedyrektora izby
skarbowej na wniosek dyrektora izby skar-
bowej.

4b. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych odwo∏uje:

1) dyrektora izby skarbowej,

2) wicedyrektora izby skarbowej oraz na-
czelnika urz´du skarbowego — na wnio-
sek dyrektora izby skarbowej.”,

e) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a—5f w brzmieniu:

„5a. Dobór kandydatów na stanowisko dyrekto-
ra izby skarbowej i naczelnika urz´du skar-
bowego jest dokonywany w drodze kon-
kursu spoÊród pracowników urz´dów i or-
ganów podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw finansów publicznych, którzy po-
siadajà wy∏àcznie obywatelstwo polskie,
wy˝sze wykszta∏cenie magisterskie praw-
nicze, ekonomiczne lub inne uzupe∏nione
studiami podyplomowymi prawniczymi
lub ekonomicznymi oraz co najmniej czte-
roletni sta˝ pracy w tych urz´dach i orga-
nach.

5b. Konkurs przeprowadza komisja powo∏ana
przez ministra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych. Konkurs przeprowadzany
jest w formie egzaminu sk∏adajàcego si´
z cz´Êci ustnej i pisemnej, w toku którego
sprawdzeniu podlega wiedza niezb´dna do
wykonywania zadaƒ na okreÊlonych stano-
wiskach, predyspozycje i zdolnoÊci ogólne
oraz umiej´tnoÊci kierownicze. 

5c. Do czasu powo∏ania wy∏onionego w drodze
konkursu dyrektora izby skarbowej lub na-
czelnika urz´du skarbowego, minister w∏a-
Êciwy do spraw finansów publicznych wy-
znacza osob´ pe∏niàcà odpowiednio obo-
wiàzki dyrektora izby skarbowej lub naczel-
nika urz´du skarbowego.

5d. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb powo∏ania komisji, o której mowa
w ust. 5b, 

2) tryb przeprowadzania konkursu, o któ-
rym mowa w ust. 5a,

3) sposób dokumentowania spe∏nienia wy-
mogów okreÊlonych w ust. 5a

— uwzgl´dniajàc potrzeb´ sprawnego prze-
prowadzenia post´powania konkursowego
i wszechstronnego sprawdzenia kwalifika-
cji i predyspozycji osób przyst´pujàcych do
konkursu.

5e. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e nie powo∏aç na stanowisko
dyrektora izby skarbowej lub naczelnika
urz´du skarbowego kandydata wy∏onione-
go w drodze konkursu w przypadku, je˝eli
˝aden z kandydatów nie gwarantuje obiek-
tywnego wype∏niania obowiàzków dyrek-
tora izby skarbowej lub naczelnika urz´du
skarbowego.

5f. W przypadku gdy dwa kolejne konkursy nie
wy∏onià kandydata oraz w przypadku,
o którym mowa w ust. 5e, minister w∏aÊci-
wy do spraw finansów publicznych mo˝e
powo∏aç osob´ na stanowiska wymienione
w ust. 4 bez konkursu.”,

f) w ust. 6: 

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Do zakresu dzia∏ania naczelników urz´dów
skarbowych nale˝y:”

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustalanie lub okreÊlanie i pobór podat-
ków oraz niepodatkowych nale˝noÊci bu-
d˝etowych, jak równie˝ innych nale˝no-
Êci, na podstawie odr´bnych przepisów,
z wyjàtkiem podatków i nale˝noÊci bud˝e-
towych, których ustalanie lub okreÊlanie
i pobór nale˝y do innych organów,”,

— uchyla si´ pkt 5 i 6,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wykonywanie egzekucji administracyjnej
nale˝noÊci pieni´˝nych,”,

g) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Do zakresu dzia∏ania urz´dów skarbowych
nale˝y:

1) prowadzenie dochodzeƒ w sprawach
o przest´pstwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe, 

2) wykonywanie funkcji oskar˝yciela pu-
blicznego w sprawach o przest´pstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe, 

3) wykonywanie kar majàtkowych, w zakre-
sie okreÊlonym w przepisach Kodeksu
karnego wykonawczego oraz Kodeksu
karnego skarbowego.”,

Dziennik Ustaw Nr 137 — 9170 — Poz. 1302



h) w ust. 7 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Do zakresu dzia∏ania dyrektorów izb skarbo-
wych nale˝y:”

i) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. W∏aÊciwoÊç miejscowà naczelników urz´-
dów skarbowych i dyrektorów izb skarbo-
wych okreÊla si´ wed∏ug terytorialnego za-
si´gu dzia∏ania odpowiednio urz´du skarbo-
wego i izby skarbowej, z uwzgl´dnieniem
ust. 9a, a tak˝e z uwzgl´dnieniem zadaƒ i te-
rytorialnego zasi´gu dzia∏ania tych organów
okreÊlonych w programach pilota˝owych,
o których mowa w ust. 1a i 1b.”,

j) po ust. 9 dodaje si´ ust. 9a—9c w brzmieniu:

„9a. Terytorialny zasi´g dzia∏ania okreÊlonego
urz´du skarbowego wy∏àcznie w zakresie: 

1) niektórych kategorii podatników,

2) wykonywania niektórych zadaƒ okreÊlo-
nych w ust. 6

— mo˝e obejmowaç terytorialny zasi´g
dzia∏ania innych urz´dów skarbowych.

9b. Wyznaczenie terytorialnego zasi´gu dzia∏a-
nia okreÊlonego urz´du skarbowego zgod-
nie z ust. 9a nast´puje w przepisach okre-
Êlonych na podstawie ust. 9c i mo˝e doty-
czyç w szczególnoÊci:

1) podatkowych grup kapita∏owych,

2) banków,

3) zak∏adów ubezpieczeƒ,

4) jednostek dzia∏ajàcych na podstawie
przepisów o publicznym obrocie papie-
rami wartoÊciowymi oraz przepisów
o funduszach inwestycyjnych,

5) jednostek dzia∏ajàcych na podstawie
przepisów o organizacji i funkcjonowa-
niu funduszy emerytalnych,

6) oddzia∏ów lub przedstawicielstw przed-
si´biorstw zagranicznych,

7) osób prawnych lub jednostek organiza-
cyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci
prawnej, które: 

a) w ostatnim roku podatkowym osià-
gn´∏y przychód netto, w rozumieniu
przepisów o rachunkowoÊci, ze sprze-
da˝y towarów, wyrobów i us∏ug o rów-
nowartoÊci co najmniej 5 mln euro we-
d∏ug kursu Êredniego og∏aszanego
przez Narodowy Bank Polski na koniec
roku podatkowego albo

b) jako rezydenci w rozumieniu przepi-
sów prawa dewizowego, biorà udzia∏
bezpoÊrednio lub poÊrednio w zarzà-
dzaniu przedsi´biorstwami po∏o˝ony-
mi za granicà lub w ich kontroli, albo
posiadajà udzia∏ w kapitale takich
przedsi´biorstw albo

c) sà zarzàdzane bezpoÊrednio lub po-
Êrednio przez nierezydenta w rozumie-
niu przepisów prawa dewizowego lub
nierezydent dysponuje co najmniej 5%
g∏osów na zgromadzeniu wspólników
albo na walnym zgromadzeniu, albo

d) jako rezydenci w rozumieniu przepi-
sów prawa dewizowego jednoczeÊnie
bezpoÊrednio lub poÊrednio biorà
udzia∏ w zarzàdzaniu podmiotem kra-
jowym i podmiotem zagranicznym
w rozumieniu innych ustaw lub w jego
kontroli albo posiadajà jednoczeÊnie
udzia∏ w kapitale takich podmiotów.

9c. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw administracji publicznej
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, teryto-
rialny zasi´g dzia∏ania oraz siedziby naczel-
ników urz´dów i dyrektorów izb skarbo-
wych, uwzgl´dniajàc zasady okreÊlone
w ust. 9a i 9b oraz potrzeby w∏aÊciwego zor-
ganizowania wykonywania zadaƒ, zw∏asz-
cza z zakresu poboru podatków oraz spraw-
nej obs∏ugi podatnika.”,

k) uchyla si´ ust. 11; 

2) po art. 5 dodaje si´ art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. 1. Dla podatników, o których mowa
w art. 5 ust. 9b, zmiana w∏aÊciwoÊci
naczelnika urz´du skarbowego na w∏a-
Êciwego wy∏àcznie w zakresie okreÊlo-
nych kategorii podatników nast´puje:

1) z dniem 1 stycznia roku nast´pujàce-
go po roku, w którym nastàpi∏o ich
w∏àczenie do danej kategorii podat-
ników — w przypadku podatników
wymienionych w art. 5 ust. 9b
pkt 1—6 oraz w pkt 7 lit. b)—d),

2) z dniem 1 stycznia drugiego roku na-
st´pujàcego po roku, w którym na-
stàpi∏o przekroczenie kwoty, o któ-
rej mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a)
—  w przypadku podatników wymie-
nionych w tym przepisie.

2. Spe∏nienie warunku, o którym mowa
w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a), stwierdza si´
na podstawie danych wynikajàcych
z zatwierdzonego sprawozdania finan-
sowego za ostatni rok podatkowy. Na-
czelnik urz´du skarbowego mo˝e
stwierdziç z urz´du w trakcie czynnoÊci
sprawdzajàcych, kontroli podatkowej
albo post´powania podatkowego spe∏-
nienie warunku, o którym mowa
w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a), i poinformo-
waç o tym w∏aÊciwego naczelnika urz´-
du skarbowego. 

3. Podatnicy, o których mowa w art. 5
ust. 9b, sà obowiàzani, w przypadku
ustalenia w∏aÊciwoÊci zgodnie z art. 5
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ust. 9a pkt 1, zawiadomiç o zmianie
w∏aÊciwoÊci dotychczas w∏aÊciwego
naczelnika urz´du skarbowego w termi-
nie do dnia 15 paêdziernika roku po-
przedzajàcego rok, od którego nastàpi
ta zmiana, sk∏adajàc zawiadomienie
wed∏ug ustalonego wzoru. W przypad-
ku gdy w∏àczenie ich do kategorii po-
datników okreÊlonych w art. 5 ust. 9b
pkt 1—6 i pkt 7 lit. b)—d) nastàpi∏o
w okresie od dnia 15 paêdziernika do
dnia 31 grudnia, zawiadomienie powin-
no nastàpiç w terminie 7 dni od tego
w∏àczenia, nie póêniej jednak ni˝ do
dnia 31 grudnia poprzedzajàcego rok,
od którego nast´puje zmiana w∏aÊciwo-
Êci. 

4. W przypadku podatników, o których
mowa w art. 5 ust. 9b pkt 1—6, rozpo-
czynajàcych dzia∏alnoÊç, w∏aÊciwym
naczelnikiem urz´du skarbowego jest
naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy
wy∏àcznie w zakresie okreÊlonych kate-
gorii podatników od dnia rozpocz´cia
tej dzia∏alnoÊci. 

5. Dla podatników, dla których w∏aÊciwym
jest naczelnik urz´du skarbowego w∏a-
Êciwy wy∏àcznie w zakresie okreÊlo-
nych kategorii podatników i którzy
przez dwa kolejne lata podatkowe nie
nale˝eli do kategorii podatników, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 9b, zmiana w∏a-
ÊciwoÊci naczelnika urz´du skarbowe-
go z naczelnika w∏aÊciwego wy∏àcznie
w zakresie okreÊlonych kategorii podat-
ników nast´puje z dniem 1 stycznia dru-
giego roku nast´pujàcego po roku,
w którym nastàpi∏o ich wy∏àczenie z da-
nej kategorii podatników.

6. Podatnicy, o których mowa w ust. 5, sà
obowiàzani zawiadomiç o zmianie w∏a-
ÊciwoÊci dotychczas w∏aÊciwego na-
czelnika urz´du skarbowego do dnia
15 paêdziernika roku po up∏ywie roku
podatkowego, w którym nastàpi∏o ich
wy∏àczenie, sk∏adajàc zawiadomienie
wed∏ug ustalonego wzoru. Przepis
ust. 3 zdanie drugie stosuje si´ odpo-
wiednio.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzór zawiadomieƒ, o któ-
rych mowa w ust. 3 i 6, uwzgl´dniajàc
potrzeb´ zapewnienia niezb´dnych da-
nych dla sprawnej zmiany w∏aÊciwoÊci
naczelników urz´dów skarbowych.”;

3) uchyla si´ art. 6;

4) art. 7 i 8 otrzymujà brzmienie:

„Art. 7. 1. Ârodki finansowe w wysokoÊci 8% do-
datkowych wp∏ywów podatkowych i nie-

podatkowych nale˝noÊci bud˝etowych
uzyskanych w wyniku bezpoÊredniego
dzia∏ania urz´dów skarbowych i izb skar-
bowych oraz urz´dów kontroli skarbo-
wej przeznacza si´ na usprawnienie
funkcjonowania jednostek organizacyj-
nych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw finansów publicznych,
z wy∏àczeniem urz´dów celnych i izb cel-
nych, oraz na premie dla pracowników
podleg∏ych temu ministrowi, z wy∏àcze-
niem pracowników urz´dów celnych
i izb celnych oraz funkcjonariuszy cel-
nych, a w szczególnoÊci dla pracowni-
ków, którzy przyczynili si´ bezpoÊrednio
do uzyskania dodatkowych wp∏ywów.

2. Gospodarka finansowa Êrodkami, o któ-
rych mowa w ust. 1, gromadzonymi na
rachunkach izb skarbowych i urz´dów
skarbowych jest prowadzona w formie
Êrodków specjalnych, których dyspo-
nentem jest minister w∏aÊciwy do spraw
finansów publicznych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊla, w drodze zarzàdze-
nia:

1) sposób okreÊlania dodatkowych
wp∏ywów bud˝etowych w rozumieniu
ust. 1, 

2) szczegó∏owe warunki, maksymalnà
wysokoÊç i sposób przyznawania pre-
mii,

3) dzia∏ania, w wyniku których uzyskiwa-
ne sà dodatkowe wp∏ywy bud˝etowe,

4) sposób gromadzenia i rozdyspono-
wania Êrodków finansowych. 

Art. 8. 1. Pracownikom podleg∏ym ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw finansów publicz-
nych, wykonujàcym kontrol´ podatkowà
przys∏uguje miesi´czny dodatek kontro-
lerski do wynagrodzenia, w wysokoÊci
do 50% wynagrodzenia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, wysokoÊç i sposób przyznawania
dodatku, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ zwi´kszenia sku-
tecznoÊci kontroli podatkowej przez za-
pewnienie motywacji pracowników
urz´dów skarbowych do jej sprawnego
wykonywania.”;

5) w art. 8a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ârodki pochodzàce z pobieranej od wierzy-
cieli op∏aty komorniczej oraz op∏at za czyn-
noÊci egzekucyjne urz´dów skarbowych
i op∏aty manipulacyjnej przeznacza si´ na
wydatki zwiàzane z poborem podatków i pro-
wadzeniem egzekucji administracyjnej, na
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wynagrodzenia prowizyjne pracowników
urz´dów skarbowych wykonujàcych egzeku-
cj´ administracyjnà nale˝noÊci pieni´˝nych
oraz na finansowanie przedsi´wzi´ç uspraw-
niajàcych pobór podatków i egzekucj´ admi-
nistracyjnà.”,

b) w ust. 3: 

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rodzaje wydatków bie˝àcych i inwestycyj-
nych zwiàzanych z prowadzeniem poboru
podatków i egzekucji administracyjnej,
uwzgl´dniajàc specyfik´ dzia∏alnoÊci oraz
potrzeb´ zapewnienia motywacyjnego
systemu wynagradzania pracowników wy-
konujàcych egzekucj´ administracyjnà,”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przypadki, w których mo˝e nastàpiç prze-
kazanie Êrodków specjalnych na uspraw-
nienie funkcjonowania innych urz´dów
skarbowych, je˝eli jest to konieczne dla
zapewnienia skutecznoÊci i ciàg∏oÊci wy-
konywania poboru podatków lub egzeku-
cji administracyjnej.”;

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

„Art. 8b. 1. Pracownicy urz´dów skarbowych i izb
skarbowych b´dàcy pracownikami
s∏u˝by cywilnej sà obowiàzani corocz-
nie, w terminie do dnia 15 maja sk∏adaç
oÊwiadczenia majàtkowe wraz z za∏àcz-
nikiem — kserokopià zeznania o wyso-
koÊci dochodu w roku podatkowym
i jego korekt. OÊwiadczenie sk∏ada si´
kierownikowi jednostki, w której osoba
jest zatrudniona.

2. Naczelnicy urz´dów skarbowych i ich
zast´pcy, a tak˝e dyrektorzy i wicedy-
rektorzy izb skarbowych oÊwiadczenia
takie sk∏adajà ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw finansów publicznych. 

3. Do dokonywania analizy danych zawar-
tych w oÊwiadczeniu uprawniona jest
komórka organizacyjna urz´du obs∏u-
gujàcego ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych.

4. W zakresie nieuregulowanym w usta-
wie do oÊwiadczeƒ majàtkowych stosu-
je si´ odpowiednio przepisy o ograni-
czeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej przez osoby pe∏niàce funk-
cje publiczne.”.

Art. 16. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradz-
twie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124,
poz. 1152) w art. 20:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Egzamin na doradc´ podatkowego w stosunku
do osób, które zajmowa∏y stanowiska s´dziów,
prokuratorów oraz inspektorów kontroli skar-
bowej lub wykonywa∏y zawód adwokata, radcy

prawnego, notariusza, bieg∏ego rewidenta, nie
obejmuje zakresu egzaminu wymaganego do
uzyskania takiego stanowiska lub zawodu.”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zakres tematyczny egzaminu, o którym mowa
w ust. 3, ustalany jest w stosunku do s´dziów
i prokuratorów po zasi´gni´ciu opinii Ministra
SprawiedliwoÊci, w stosunku do adwokatów,
radców prawnych, notariuszy i bieg∏ych rewiden-
tów — w∏aÊciwego samorzàdu zawodowego,
a w stosunku do inspektorów kontroli skarbowej
oraz osób, o których mowa w ust. 5 — ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.”;

3) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio
do osób spe∏niajàcych warunek okreÊlony
w art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 wrzeÊnia
1991 r. o kontroli 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, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178,
Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i Nr 216,
poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774 i Nr 137,
poz. 1302), posiadajàcych 8-letni sta˝ pracy
w organach administracji podatkowej lub skar-
bowej.”.

Art. 17. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515,
Nr 124, poz. 1152 i Nr 130, poz. 1190) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 53 w ust. 1 po pkt 10 dodaje si´ pkt 10a
i 10b w brzmieniu:

„10a) kontroli skarbowej;

10b) S∏u˝by Celnej;”;

2) w art. 80c w ust. 1:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) organom kontroli skarbowej, organom cel-
nym i wywiadowi skarbowemu;”,

b) po pkt 12 dodaje si´ pkt 13 w brzmieniu:

„13) administracyjnym organom egzekucyjnym
oraz organom podatkowym.”;

3) w art. 100c w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) organom kontroli skarbowej, organom cel-
nym, wywiadowi skarbowemu i komórkom,
o których mowa w art. 11g ustawy z dnia
28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli 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,
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271,
Nr 169, poz. 1387 i Nr 216, poz. 1824 oraz
z 2003 r. Nr 84, poz. 774 i Nr 137, poz. 1302).”.
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Art. 18. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o cu-
dzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400, z póên.
zm.14)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 78 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 27 ust. 1 i 2, dokonuje wojewoda, Prezes,
funkcjonariusze celni, funkcjonariusze Stra˝y
Granicznej lub Policji.”; 

2) w art. 95 po wyrazach „Stra˝ Granicznà” dodaje si´
wyrazy „, S∏u˝b´ Celnà”.

Art. 19. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogra-
niczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez
osoby pe∏niàce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106,
poz. 679, z póên. zm.15)) w art. 2 po pkt 2 dodaje si´
pkt 2a w brzmieniu:

„2a) innych ni˝ wymienieni w pkt 1 i 2 cz∏onków kor-
pusu s∏u˝by cywilnej zatrudnionych w urz´dzie
obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych,”.

Art. 20. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên.
zm.16)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

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

1) naczelnik urz´du skarbowego, na-
czelnik urz´du celnego, wójt, bur-
mistrz (prezydent miasta), starosta
albo marsza∏ek województwa — ja-
ko organ pierwszej instancji, 

2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor
izby celnej — jako:

a) organ odwo∏awczy odpowied-
nio od decyzji naczelnika urz´du
skarbowego lub naczelnika urz´-
du celnego,

b) organ pierwszej instancji, na
podstawie odr´bnych przepisów,

c) organ odwo∏awczy od decyzji
wydanej przez ten organ 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 finansów
publicznych jest organem podatko-
wym — 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.”; 

2) w art. 14a:

a) w § 1 wyrazy „urzàd skarbowy” zast´puje si´
wyrazami „naczelnik urz´du skarbowego, na-
czelnik urz´du celnego”,

b) w § 2 wyrazy „urz´du skarbowego” zast´puje
si´ wyrazami „naczelnika urz´du skarbowego,
naczelnika urz´du celnego”,

c) w § 5 wyrazy „w∏aÊciwej izby skarbowej” zast´-
puje si´ wyrazami „w∏aÊciwej odpowiednio izby
skarbowej lub izby celnej”;

3) w art. 14b:

a) w § 1 wyrazy „Urzàd skarbowy przekazuje w∏a-
Êciwej izbie skarbowej” zast´puje si´ wyrazami
„Naczelnik urz´du skarbowego oraz naczelnik
urz´du celnego przekazujà odpowiednio w∏aÊci-
wemu dyrektorowi izby skarbowej oraz dyrekto-
rowi izby celnej”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Dyrektor izby skarbowej oraz dyrektor izby
celnej obowiàzani sà do dokonania zmiany
udzielonej informacji, je˝eli stwierdzà, ˝e
jest ona nieprawid∏owa.”;

4) w art. 19:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Spory o w∏aÊciwoÊç rozstrzyga:

1) mi´dzy naczelnikami urz´dów skarbo-
wych dzia∏ajàcych na obszarze w∏aÊci-
woÊci miejscowej tego samego dyrekto-
ra izby skarbowej — dyrektor tej izby
skarbowej,

2) mi´dzy naczelnikami urz´dów skarbo-
wych dzia∏ajàcych na obszarze w∏aÊci-
woÊci miejscowych ró˝nych dyrektorów
izb skarbowych — minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych,

3) mi´dzy naczelnikami urz´dów celnych
dzia∏ajàcych na obszarze w∏aÊciwoÊci
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poz. 1188.



miejscowej tego samego dyrektora izby
celnej — dyrektor tej izby celnej,

4) mi´dzy naczelnikami urz´dów celnych
dzia∏ajàcych na obszarze w∏aÊciwoÊci
miejscowej ró˝nych dyrektorów izb cel-
nych — minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych,

5) mi´dzy wójtem, burmistrzem (prezy-
dentem miasta), starostà albo marsza∏-
kiem województwa a naczelnikiem urz´-
du skarbowego lub naczelnikiem urz´du
celnego — sàd administracyjny,

6) mi´dzy wójtami, burmistrzami (prezy-
dentami miast) i starostami — wspólne
dla nich samorzàdowe kolegium odwo-
∏awcze, a w razie braku takiego kolegium
— sàd administracyjny,

7) mi´dzy marsza∏kami województw — sàd
administracyjny, 

8) w pozosta∏ych przypadkach — minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1
pkt 2 i 4, wniosek o rozstrzygni´cie sporu
wnosi odpowiednio naczelnik urz´du skar-
bowego lub naczelnik urz´du celnego za
poÊrednictwem odpowiednio w∏aÊciwego
dyrektora izby skarbowej lub dyrektora
izby celnej.”;

5) w art. 34 w § 2 i w art. 42 w § 6 wyrazy „urzàd skar-
bowy” zast´puje si´ wyrazami „naczelnik urz´du
skarbowego”;

6) w art. 43 w § 1 wyrazy „urz´dy skarbowe” zast´pu-
je si´ wyrazami „naczelników urz´dów skarbo-
wych”;

7) w art. 66:

a) w § 2 w pkt 1 wyrazy „urz´du skarbowego” za-
st´puje si´ wyrazami „naczelnika urz´du skar-
bowego lub naczelnika urz´du celnego”,

b) w § 3a wyrazy „w∏aÊciwy urzàd skarbowy” za-
st´puje si´ wyrazami „w∏aÊciwego naczelnika
urz´du skarbowego lub w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego”;

8) w art. 82:

a) w § 2 wyrazy „urz´dowi skarbowemu w∏aÊciwe-
mu” zast´puje si´ wyrazami „naczelnikowi urz´-
du skarbowego w∏aÊciwemu”,

b) w § 2a wyrazy „na pisemne ˝àdanie urz´dów
skarbowych” zast´puje si´ wyrazami „na pi-
semne ˝àdanie naczelnika urz´du skarbowego
lub naczelnika urz´du celnego”,

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

„§ 2b. Informacje, o których mowa w § 2, naczel-
nik urz´du skarbowego jest obowiàzany

udost´pniç naczelnikowi urz´du celnego
na jego pisemne ˝àdanie.”,

d) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Organ podatkowy okreÊla zakres ˝àdanych
informacji, o których mowa w § 1 pkt 1
i § 2a, oraz termin ich przekazania.”;

9) w art. 130:

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

„Pracownik urz´du skarbowego, urz´du gminy
(miasta), starostwa, urz´du marsza∏kowskiego,
izby skarbowej, funkcjonariusz celny lub pra-
cownik urz´du celnego, izby celnej, urz´du ob-
s∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych oraz cz∏onek samorzàdo-
wego kolegium odwo∏awczego podlegajà wy∏à-
czeniu od udzia∏u w post´powaniu w sprawach
dotyczàcych zobowiàzaƒ podatkowych oraz in-
nych spraw normowanych przepisami prawa
podatkowego, w których:”,

b) § 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. BezpoÊredni prze∏o˝ony pracownika lub
funkcjonariusza celnego jest obowiàzany
na jego ˝àdanie lub na ˝àdanie strony albo
z urz´du wy∏àczyç go od udzia∏u w post´-
powaniu, je˝eli zostanie uprawdopodob-
nione istnienie okolicznoÊci niewymienio-
nych w § 1, które mogà wywo∏aç wàtpliwo-
Êci co do bezstronnoÊci pracownika lub
funkcjonariusza celnego.

§ 4. Je˝eli nastàpi wy∏àczenie pracownika lub
funkcjonariusza, odpowiednio naczelnik
urz´du skarbowego, naczelnik urz´du cel-
nego, wójt, burmistrz (prezydent miasta),
starosta albo marsza∏ek województwa, dy-
rektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej
lub minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych wyznaczajà innego pracowni-
ka lub funkcjonariusza do prowadzenia
sprawy.”;

10) art. 131 otrzymuje brzmienie:

„Art. 131. § 1. Naczelnik urz´du skarbowego pod-
lega wy∏àczeniu od za∏atwiania
spraw dotyczàcych zobowiàzaƒ po-
datkowych lub innych spraw nor-
mowanych przepisami prawa po-
datkowego, w przypadku gdy spra-
wa dotyczy:

1) naczelnika urz´du skarbowego al-
bo jego zast´pcy,

2) dyrektora izby skarbowej albo je-
go zast´pcy,

3) ma∏˝onka, rodzeƒstwa, wst´p-
nych, zst´pnych albo powinowa-
tych pierwszego stopnia osób wy-
mienionych w pkt 1 albo 2,

4) osoby zwiàzanej stosunkiem
przysposobienia, opieki lub kura-
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teli z osobà wymienionà w pkt 1
albo 2.

§ 2. W przypadku wy∏àczenia naczelnika
urz´du skarbowego z przyczyn okre-
Êlonych w:

1) § 1 pkt 1, a tak˝e pkt 3 lub 4
w zwiàzku z pkt 1 — spraw´ za∏a-
twia naczelnik urz´du skarbowe-
go wyznaczony przez w∏aÊciwego
dyrektora izby skarbowej,

2) § 1 pkt 2, a tak˝e pkt 3 lub 4
w zwiàzku z pkt 2 — spraw´ za∏a-
twia naczelnik urz´du skarbowe-
go wyznaczony przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2
pkt 2, minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych nie mo˝e wy-
znaczyç naczelnika urz´du skarbo-
wego podlegajàcego dyrektorowi
izby skarbowej, której dyrektora lub
jego zast´pcy dotyczà przes∏anki wy-
∏àczenia.”;

11) po art. 131 dodaje si´ art. 131a w brzmieniu: 

„Art. 131a. W sprawach wy∏àczenia naczelnika
urz´du celnego art. 131 stosuje si´ od-
powiednio, z tym ̋ e w przypadku, o któ-
rym mowa w art. 131 § 2 pkt 1, naczel-
nika urz´du celnego wyznacza w∏aÊci-
wy dyrektor izby celnej.”; 

12) w art. 137 po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Pe∏nomocnikiem strony w sprawach podat-
kowych w post´powaniu przed organami
celnymi mo˝e byç tak˝e osoba, o której mo-
wa w art. 256 § 2 Kodeksu celnego.”;

13) w art. 143:

a) w § 1 po wyrazach „mo˝e upowa˝niç” dodaje si´
wyrazy „funkcjonariusza celnego lub”,

b) w § 2 po pkt 2 dodaje si´ pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) funkcjonariuszom celnym lub pracownikom
urz´du celnego — przez naczelnika urz´du
celnego,

4) funkcjonariuszom celnym lub pracownikom
izby celnej — przez dyrektora izby celnej.”;

14) po art. 147 dodaje si´ art. 147a w brzmieniu:

„Art. 147a. W post´powaniu przed organami cel-
nymi stosuje si´ przepisy art. 267 i 268
Kodeksu celnego.”;

15) w art. 150:

a) w § 1 w pkt 1 i 2 wyrazy „7 dni” zast´puje si´ wy-
razami „14 dni”,

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

„§ 1a. Adresata zawiadamia si´ dwukrotnie
o pozostawaniu pisma w miejscu okreÊlo-
nym w § 1. Powtórne zawiadomienie na-
st´puje w razie niepodj´cia pisma w ter-
minie 7 dni.”;

16) w art. 182:

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

„Je˝eli z dowodów zgromadzonych w toku po-
st´powania podatkowego wynika potrzeba uzu-
pe∏nienia tych dowodów lub ich porównania
z informacjami pochodzàcymi z banku, bank jest
obowiàzany na pisemne ˝àdanie naczelnika
urz´du skarbowego lub naczelnika urz´du celne-
go do sporzàdzenia i przekazania informacji do-
tyczàcych strony post´powania w zakresie:”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
na pisemne ˝àdanie naczelnika urz´du
skarbowego lub naczelnika urz´du celne-
go sà obowiàzane do sporzàdzania infor-
macji o umorzonych jednostkach uczest-
nictwa. Przepis § 1 w cz´Êci dotyczàcej
wystàpienia z ˝àdaniem stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

17) art. 183 i 184 otrzymujà brzmienie:

„Art. 183. Z ˝àdaniem sporzàdzenia i przekazania
informacji, o których mowa w art. 182,
naczelnik urz´du skarbowego lub na-
czelnik urz´du celnego mo˝e wystàpiç
po uprzednim wezwaniu do udzielenia
informacji z tego zakresu albo do upo-
wa˝nienia odpowiednio naczelnika
urz´du skarbowego lub naczelnika urz´-
du celnego do wystàpienia do instytucji
finansowych o przekazanie tych infor-
macji, a strona w wyznaczonym termi-
nie:

1) nie udzieli∏a informacji,

2) nie upowa˝ni∏a odpowiednio naczel-
nika urz´du skarbowego lub naczelni-
ka urz´du celnego do wystàpienia do
instytucji finansowych o przekazanie
informacji,

3) udzieli∏a informacji, które wymagajà
uzupe∏nienia lub porównania z infor-
macjami pochodzàcymi z instytucji fi-
nansowej.

Art. 184. § 1. Naczelnik urz´du skarbowego lub na-
czelnik urz´du celnego, wyst´pujàc
z ˝àdaniem, o którym mowa w art. 182,
powinien zwracaç szczególnà uwag´
na zasad´ szczególnego zaufania po-
mi´dzy instytucjami finansowymi a ich
klientami.

§ 2. W ˝àdaniu okreÊla si´ zakres informa-
cji oraz termin ich przekazania. Prze-
pis art. 82 § 4 stosuje si´ odpowied-
nio.
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§ 3. ˚àdanie zawiera ponadto:

1) wskazanie przes∏anek uzasadniajà-
cych koniecznoÊç uzyskania infor-
macji obj´tych ˝àdaniem,

2) dowody potwierdzajàce, ˝e strona:

a) odmówi∏a udzielenia informacji
lub

b) nie wyrazi∏a zgody na udzielenie
naczelnikowi urz´du skarbowe-
go lub naczelnikowi urz´du cel-
nego upowa˝nienia do za˝àda-
nia tych informacji, lub

c) w terminie okreÊlonym przez na-
czelnika urz´du skarbowego lub
naczelnika urz´du celnego nie
udzieli∏a informacji albo upo-
wa˝nienia.

§ 4. Odpis ˝àdania naczelnik urz´du skar-
bowego lub naczelnik urz´du celnego
przekazuje odpowiednio dyrektorowi
nadrz´dnej izby skarbowej lub dyrek-
torowi nadrz´dnej izby celnej.”;

18) w art. 185 po wyrazach „je˝eli ˝àdanie” dodaje si´
wyrazy „naczelnika urz´du celnego lub”;

19) w art. 221 wyrazy „izb´ skarbowà” zast´puje si´
wyrazami „dyrektora izby skarbowej, dyrektora
izby celnej”;

20) w art. 244 w § 3 wyrazy „izb´ skarbowà” zast´puje
si´ wyrazami „dyrektora izby skarbowej, dyrektora
izby celnej”;

21) w art. 246 w § 2 wyrazy „izb´ skarbowà” zast´puje
si´ wyrazami „dyrektora izby skarbowej, dyrektora
izby celnej”;

22) w art. 248 w § 2:

a) w pkt 2 wyrazy „izba skarbowa” zast´puje si´
wyrazami „dyrektor izby skarbowej, dyrektor
izby celnej”,

b) w pkt 3 wyrazy „przez izb´ skarbowà” zast´puje
si´ wyrazami „przez dyrektora izby skarbowej
lub dyrektora izby celnej”;

23) w art. 275:

a) w § 2 wyrazy „urz´du skarbowego” zast´puje
si´ wyrazami „naczelnika urz´du skarbowego
lub naczelnika urz´du celnego”,

b) w § 3 skreÊla si´ wyrazy „towarzystw funduszy
powierniczych i”;

24) art. 278 otrzymuje brzmienie:

„Art. 278. § 1. Naczelnik urz´du skarbowego pod-
lega wy∏àczeniu od wykonywania
czynnoÊci sprawdzajàcych w spra-
wach zobowiàzaƒ podatkowych po-
wstajàcych w sposób okreÊlony
w art. 21 § 1 pkt 1, w przypadku gdy
czynnoÊci te dotyczà:

1) naczelnika urz´du skarbowego al-
bo jego zast´pcy, 

2) dyrektora izby skarbowej albo je-
go zast´pcy,

3) ma∏˝onka, rodzeƒstwa, wst´p-
nych, zst´pnych albo powinowa-
tych pierwszego stopnia osób wy-
mienionych w pkt 1 albo 2,

4) osoby zwiàzanej stosunkiem
przysposobienia, opieki lub kura-
teli z osobà wymienionà w pkt 1
albo w pkt 2.

§ 2. Przyczyny wy∏àczenia naczelnika
urz´du skarbowego trwajà tak˝e po
ustaniu ma∏˝eƒstwa, przysposobie-
nia, opieki lub kurateli.

§ 3. Podstaw´ wy∏àczenia stanowi
oÊwiadczenie z∏o˝one przez naczel-
nika urz´du skarbowego (jego za-
st´pc´). OÊwiadczenie, pod rygorem
odpowiedzialnoÊci za fa∏szywe ze-
znania, jest sk∏adane dyrektorowi
nadrz´dnej izby skarbowej, w przy-
padku gdy naczelnik urz´du skarbo-
wego jest w∏aÊciwy miejscowo dla
tych osób lub osób wymienionych
w § 1 pkt 3 i 4.

§ 4. Przepis § 3 stosuje si´ odpowiednio
do osób wymienionych w § 1 pkt 2
oraz osób pozostajàcych z tymi oso-
bami w stosunkach okreÊlonych
w § 1 pkt 3 i 4, je˝eli naczelnik urz´-
du skarbowego, nad którym spra-
wuje nadzór dyrektor izby skarbowej
(jego zast´pca), jest organem w∏a-
Êciwym miejscowo dla tych osób. 

§ 5. W przypadku, o którym mowa w § 4,
oÊwiadczenie jest sk∏adane mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw finan-
sów publicznych. 

§ 6. W przypadku wy∏àczenia naczelnika
urz´du skarbowego z przyczyn okre-
Êlonych w:

1) § 1 pkt 1, 3 lub 4 — czynnoÊci
sprawdzajàcych dokonuje naczel-
nik urz´du skarbowego wyzna-
czony przez dyrektora nadrz´dnej
izby skarbowej,

2) § 1 pkt 2—4 — czynnoÊci spraw-
dzajàcych dokonuje naczelnik
urz´du skarbowego wyznaczony
przez ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych.

§ 7. Deklaracje sà sk∏adane w urz´dzie
skarbowym, którego naczelnik podle-
ga wy∏àczeniu. Urzàd skarbowy, do
którego wp∏yn´∏a deklaracja, sporzà-
dza jej kopi´, którà do∏àcza do akt
sprawy, a orygina∏ przekazuje urz´-
dowi skarbowemu, którego naczelnik
zosta∏ wyznaczony zgodnie z § 6.”; 
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25) po art. 278 dodaje si´ art. 278a w brzmieniu:

„Art. 278a. W sprawach wy∏àczenia naczelnika
urz´du celnego art. 278 stosuje si´ od-
powiednio, z tym ˝e w przypadku, o któ-
rym mowa w art. 278 § 6 pkt 1, w∏aÊci-
wego naczelnika urz´du celnego wyzna-
cza dyrektor nadrz´dnej izby celnej.”;

26) w art. 279: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Pracownik urz´du skarbowego, funkcjona-
riusz celny lub pracownik urz´du celnego
podlegajà wy∏àczeniu od wykonywania
czynnoÊci sprawdzajàcych w sprawach zo-
bowiàzaƒ podatkowych powstajàcych
w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1,
je˝eli czynnoÊci te dotyczà zobowiàzaƒ po-
datkowych cià˝àcych na pracowniku, funk-
cjonariuszu celnym lub osobach pozostajà-
cych z nimi w stosunkach okreÊlonych
w art. 278 § 1 pkt 3 lub 4.”,

b) § 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. Podstaw´ wy∏àczenia stanowi oÊwiadcze-
nie funkcjonariusza celnego lub pracowni-
ka sk∏adane odpowiednio naczelnikowi
urz´du skarbowego lub naczelnikowi urz´-
du celnego. Przepis art. 278 § 3 stosuje si´
odpowiednio.

§ 4. W przypadku wy∏àczenia funkcjonariusza
celnego lub pracownika odpowiednio na-
czelnik urz´du skarbowego lub naczelnik
urz´du celnego jest obowiàzany do wyzna-
czenia innego funkcjonariusza celnego lub
pracownika uprawnionego do wykonania
czynnoÊci sprawdzajàcych.”;

27) w art. 283 w § 1 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmie-
niu:

„1a) naczelnika urz´du celnego lub osob´ zast´pujà-
cà naczelnika urz´du celnego — funkcjonariu-
szom celnym oraz pracownikom tego urz´du,”;

28) w art. 286 w § 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) gdy podatnik nie zapewnia kontrolujàcym wa-
runków umo˝liwiajàcych wykonywanie czynno-
Êci kontrolnych zwiàzanych z badaniem tej do-
kumentacji, a w szczególnoÊci nie udost´pnia
kontrolujàcym samodzielnego pomieszczenia
i miejsca do przechowywania dokumentów.”;

29) w art. 288a w § 2 wyraz „dokonuje” zast´puje si´
wyrazami „mo˝e tak˝e dokonaç”;

30) w art. 294 w § 1 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmie-
niu:

„1a) funkcjonariusze celni i pracownicy urz´dów
celnych oraz izb celnych,”;

31) w art. 295 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W toku post´powania podatkowego dost´p
do informacji, o których mowa w art. 182,
przys∏uguje wy∏àcznie funkcjonariuszowi cel-
nemu lub pracownikowi za∏atwiajàcemu

spraw´, ich bezpoÊrednim prze∏o˝onym, na-
czelnikowi urz´du skarbowego oraz naczelni-
kowi urz´du celnego.”;

32) w art. 297:

a) w § 1:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Akta, w tym akta zawierajàce informacje wy-
mienione w art. 182, naczelnicy urz´dów
skarbowych oraz naczelnicy urz´dów celnych
udost´pniajà wy∏àcznie:”,

— pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finan-
sów publicznych, dyrektorowi izby skarbo-
wej lub dyrektorowi izby celnej — w toku
post´powania podatkowego, post´powa-
nia w sprawach o przest´pstwa skarbowe
lub wykroczenia skarbowe lub post´powa-
nia kontrolnego prowadzonego w urz´dzie
skarbowym lub urz´dzie celnym,

2) innym naczelnikom urz´dów skarbowych
lub urz´dów celnych albo organom kon-
troli skarbowej — w zwiàzku ze wszcz´-
tym post´powaniem podatkowym, po-
st´powaniem w sprawach o przest´p-
stwa skarbowe lub wykroczenia skarbo-
we lub kontrolà podatkowà,”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Naczelnicy urz´dów skarbowych oraz na-
czelnicy urz´dów celnych udost´pniajà
Najwy˝szej Izbie Kontroli, w zwiàzku z to-
czàcym si´ post´powaniem kontrolnym,
akta, o których mowa w § 1, po wy∏àczeniu
z nich informacji wymienionych w art. 182,
chyba ˝e informacje takie zosta∏y uprzed-
nio udzielone Najwy˝szej Izbie Kontroli na
podstawie odr´bnych przepisów.”;

33) w art. 304 w § 1 po wyrazach „Naczelnicy urz´dów
skarbowych” dodaje si´ wyrazy „oraz naczelnicy
urz´dów celnych”.

Art. 21. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928, z póên. zm.17)) w art. 8 w ust. 4 wyrazy „izby
skarbowe i urz´dy skarbowe” zast´puje si´ wyrazami
„dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urz´dów skar-
bowych”. 

Dziennik Ustaw Nr 137 — 9178 — Poz. 1302

———————
17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816,
Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321,
z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475,
Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87,
poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115,
poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126,
poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71,
poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820,
Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 52,
poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774
i Nr 96, poz. 874.



Art. 22. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o admi-
nistracji rzàdowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872, z póên. zm.18)) w za∏àczniku do ustawy
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urz´dów
skarbowych, dyrektorzy urz´dów kontroli skarbo-
wej”. 

Art. 23. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zry-
cza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
Nr 144, poz. 930, z póên. zm.19)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany: 

1) w art. 4 w ust. 1 po pkt 12 dodaje si´ pkt 13
w brzmieniu:

„13) urzàd skarbowy — urzàd skarbowy, którym
kieruje w∏aÊciwy dla podatnika naczelnik urz´-
du skarbowego.”;

2) w art. 8 w ust. 2 wyrazy „urzàd skarbowy w∏aÊciwy”
zast´puje si´ wyrazami „naczelnika urz´du skarbo-
wego w∏aÊciwego”;

3) w art. 9:

a) w ust. 1 wyrazy „do urz´du skarbowego w∏aÊci-
wego” zast´puje si´ wyrazami „naczelnikowi
urz´du skarbowego w∏aÊciwemu”,

b) w ust. 2 wyrazy „do urz´dów skarbowych w∏a-
Êciwych” zast´puje si´ wyrazami „naczelnikom
urz´dów skarbowych w∏aÊciwym”; 

4) w art. 12 w ust. 7 wyrazy „we w∏aÊciwym urz´dzie
skarbowym” zast´puje si´ wyrazami „w∏aÊciwemu
naczelnikowi urz´du skarbowego”;

5) w art. 21:

a) w ust. 1 i 1a skreÊla si´ wyrazy „w∏aÊciwego we-
d∏ug miejsca zamieszkania podatnika”,

b) w ust. 1c:

— w zdaniu pierwszym wyrazy „urzàd skarbowy
w∏aÊciwy” zast´puje si´ wyrazami „naczelni-
ka urz´du skarbowego w∏aÊciwego”,

— w zdaniu drugim wyrazy „urz´du skarbowe-
go” zast´puje si´ wyrazami „naczelnika urz´-
du skarbowego”,

c) w ust. 2 w zdaniu wst´pnym skreÊla si´ wyrazy
„w∏aÊciwym wed∏ug miejsca zamieszkania po-
datnika”,

d) w ust. 4 i 5 wyrazy „urzàd skarbowy” zast´puje
si´ wyrazami „naczelnik urz´du skarbowego”,

e) w ust. 8 w pkt 4 wyrazy „we w∏aÊciwym urz´dzie
skarbowym” zast´puje si´ wyrazami „w∏aÊciwe-
mu naczelnikowi urz´du skarbowego”;

6) w art. 29:

a) w ust. 1 wyrazy „do w∏aÊciwego urz´du skarbo-
wego” zast´puje si´ wyrazami „w∏aÊciwemu na-
czelnikowi urz´du skarbowego”,

b) w ust. 3 wyrazy „urzàd skarbowy” zast´puje si´
wyrazami „naczelnik urz´du skarbowego”,

c) w ust. 4 wyrazy „urz´dów skarbowych” zast´pu-
je si´ wyrazami „naczelników urz´dów skarbo-
wych”;

7) w art. 31:

a) w ust. 4 wyrazy „we w∏aÊciwym urz´dzie skarbo-
wym” zast´puje si´ wyrazami „w urz´dzie skar-
bowym”,

b) w ust. 5 skreÊla si´ wyraz „w∏aÊciwego”;

8) w art. 32 w ust. 3 w zdaniu drugim skreÊla si´ wy-
raz „w∏aÊciwemu”;

9) w art. 44 w ust. 4 wyrazy „w urz´dzie skarbowym
w∏aÊciwym” zast´puje si´ wyrazami „w urz´dzie
skarbowym, którym kieruje naczelnik urz´du skar-
bowego w∏aÊciwy”;

10) w art. 46:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy we-
d∏ug miejsca wykonywania funkcji o charak-
terze duszpasterskim, zwany dalej „w∏aÊci-
wym naczelnikiem urz´du skarbowego”, wy-
daje decyzj´ ustalajàcà wysokoÊç rycza∏tu,
odr´bnie na ka˝dy rok podatkowy.”,

b) w ust. 2 wyrazy „W∏aÊciwy urzàd skarbowy” za-
st´puje si´ wyrazami „W∏aÊciwy naczelnik urz´-
du skarbowego”;

11) w art. 47 skreÊla si´ wyraz „w∏aÊciwego”;

12) w art. 49:

a) w ust. 1 wyrazy „urz´dy skarbowe w∏aÊciwe” za-
st´puje si´ wyrazami „naczelników urz´dów
skarbowych w∏aÊciwych”,

b) w ust. 2 wyrazy „w∏aÊciwy urzàd skarbowy” za-
st´puje si´ wyrazami „w∏aÊciwy naczelnik urz´-
du skarbowego”;

13) w art. 53 w ust. 14 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:

„Wniosek o przyznanie ulg uczniowskich, o których
mowa w ust. 1—13, podatnik jest obowiàzany z∏o-
˝yç naczelnikowi urz´du skarbowego w∏aÊciwego
wed∏ug miejsca zamieszkania podatnika, a w przy-
padku gdy podatnik jest opodatkowany w formie
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karty podatkowej — naczelnikowi urz´du skarbo-
wego, o którym mowa w art. 29 ust. 3, w terminie
miesiàca od daty z∏o˝enia przez pracownika egza-
minu koƒczàcego nauk´ zawodu lub od daty zakoƒ-
czenia przez ucznia odbywania u podatnika prak-
tycznej nauki zawodu.”;

14) u˝yte w art. 15 w ust. 4, w art. 34 w ust. 2, w art. 42
w ust. 2 oraz w art. 51 w ust. 2 i 3 w ró˝nych przy-
padkach wyrazy „w∏aÊciwy urzàd skarbowy” zast´-
puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wy-
razami „w∏aÊciwy naczelnik urz´du skarbowego”;

15) u˝yte w art. 20 w ust. 1, w art. 25 w ust. 8, w art. 27
w ust. 2 i 3, w art. 30 w ust. 1 i 2, w art. 33 w ust. 3,
w art. 36 w ust. 1 w zdaniu wst´pnym, w ust. 3,
w ust. 4 w pkt 1 i 2 i w ust. 7, w art. 39 w ust. 1 w zda-
niu wst´pnym, w art. 40 w ust. 1 w pkt 2, 3 i w zda-
niu koƒcowym, w art. 45 w ust. 4 oraz w art. 48
w ust. 2 i 3 w ró˝nych przypadkach wyrazy „urzàd
skarbowy” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami „naczelnik urz´du skarbo-
wego”.

Art. 24. W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie
Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802, z póên. zm.20)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Tworzy si´ jednolità umundurowanà S∏u˝b´
Celnà w celu zapewnienia zgodnoÊci z pra-
wem przywozu towarów na polski obszar
celny oraz wywozu towarów z polskiego ob-
szaru celnego, a tak˝e wykonywania obo-
wiàzków okreÊlonych w przepisach odr´b-
nych, w szczególnoÊci w zakresie podatku
akcyzowego.”,

b) w ust. 2:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Do zadaƒ S∏u˝by Celnej nale˝y realizacja po-
lityki celnej paƒstwa w cz´Êci dotyczàcej przy-
wozu i wywozu towarów oraz wykonywanie
innych zadaƒ wynikajàcych z przepisów od-
r´bnych, a w szczególnoÊci:”,

— po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a i 3b w brzmieniu:

„3a) wymiar i pobór podatku od towarów
i us∏ug z tytu∏u importu towarów, 

3b) kontrola, szczególny nadzór podatkowy,
wymiar i pobór podatku akcyzowego,”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobiega-
nie i zwalczanie przest´pstw i wykroczeƒ
zwiàzanych z naruszeniem przepisów do-
tyczàcych ochrony dóbr kultury oraz
ochrony w∏asnoÊci intelektualnej, a tak˝e

przest´pstw i wykroczeƒ zwiàzanych
z wprowadzaniem na polski obszar celny
oraz wyprowadzaniem z polskiego obsza-
ru celnego towarów obj´tych ogranicze-
niami lub zakazami, w szczególnoÊci ta-
kich jak: odpady szkodliwe, substancje
chemiczne, materia∏y jàdrowe i promie-
niotwórcze, Êrodki odurzajàce i substan-
cje psychotropowe oraz broƒ, amunicja,
materia∏y wybuchowe i technologie obj´-
te kontrolà mi´dzynarodowà,”,

— po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:

„5a) kontrola przestrzegania legalnoÊci wy-
konywania pracy przez cudzoziemców,”,

— uchyla si´ pkt 7;

2) po rozdziale 1 dodaje si´ rozdzia∏ 1a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 1a

Szczególny nadzór podatkowy

Art. 6a. 1. Szczególny nadzór podatkowy w zakre-
sie i trybie okreÊlonych w niniejszym
rozdziale wykonujà naczelnicy urz´dów
celnych w∏aÊciwi w zakresie podatku
akcyzowego w obrocie krajowym.

2. Szczególnemu nadzorowi podatkowe-
mu, z zastrze˝eniem ust. 4, podlega:

1) produkcja, przemieszczanie i obrót,
w tym eksport i import, niektórymi
wyrobami akcyzowymi,

2) urzàdzanie gier w kasynach gry, na
automatach i na automatach o ni-
skich wygranych, tam gdzie si´ one
znajdujà.

3. Szczególny nadzór podatkowy polega
na kontroli:

1) czynnoÊci zwiàzanych z produkcjà,
przemieszczaniem i obrotem wyro-
bami, o których mowa w ust. 2
pkt 1, w szczególnoÊci wytwarza-
nia, uszlachetniania, przerabiania,
zu˝ywania, ska˝ania, rozlewu, przyj-
mowania, magazynowania, wyda-
wania, przewozu i niszczenia oraz
stosowania i oznaczania tych wyro-
bów znakami skarbowymi akcyzy,
zgodnie z odr´bnymi przepisami,

2) iloÊci i jakoÊci wyrobów, o których
mowa w ust. 2 pkt 1, przebiegu pro-
cesów technologicznych i ruchu to-
warowego dotyczàcego tych wyro-
bów oraz ich wydajnoÊci, ubytków
i zu˝ycia,

3) otwarcia i zamkni´cia sto∏ów gry
w kasynach gry, obliczania rezulta-
tów gier na sto∏ach i na automa-
tach, a tak˝e przychodów i stosowa-
nia maksymalnej stawki i wartoÊci
maksymalnej wygranej w grach na
automatach o niskich wygranych
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oraz zasadnoÊci i prawid∏owoÊci
wystawianych imiennych zaÊwiad-
czeƒ o uzyskanej wygranej,

4) prawid∏owoÊci i terminowoÊci
wp∏at podatku akcyzowego od wy-
robów, o których mowa w ust. 2
pkt 1,

5) dokumentacji prowadzonej w za-
kresie, o którym mowa w pkt 1—4.

4. Nie podlegajà szczególnemu nadzoro-
wi podatkowemu wyroby okreÊlone
przez ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych, na podstawie
art. 6g ust. 1 pkt 1, przeznaczone na ce-
le specjalne okreÊlone w odr´bnych
przepisach, w jednostkach podle-
g∏ych, podporzàdkowanych lub nad-
zorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej, w Policji, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y Granicznej,
jednostkach wojskowych podleg∏ych
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych oraz w jednostkach orga-
nizacyjnych Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego i Agencji Wywiadu.

Art. 6b. 1. CzynnoÊci kontrolne, o których mowa
w art. 6a ust. 3, wykonujà pracownicy
lub funkcjonariusze celni zatrudnieni
w urz´dach celnych oraz w urz´dzie
obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych, zwa-
ni dalej „pracownikami szczególnego
nadzoru podatkowego”, na podsta-
wie upowa˝nienia wydanego przez
w∏aÊciwego naczelnika urz´du celne-
go lub Szefa S∏u˝by Celnej.

2. Szczególny nadzór podatkowy mo˝e
byç wykonywany jako nadzór sta∏y.

3. Sprawowanie sta∏ego nadzoru polega
na wykonywaniu czynnoÊci kontrol-
nych, o których mowa w art. 6a ust. 3,
przez komórk´ organizacyjnà utwo-
rzonà w tym celu przez w∏aÊciwego
naczelnika urz´du celnego na terenie
podmiotu podlegajàcego szczególne-
mu nadzorowi podatkowemu, zwanà
dalej „komórkà sta∏ego nadzoru”.

Art. 6c. 1. Pracownicy szczególnego nadzoru
podatkowego sà uprawnieni do:

1) ˝àdania powtórzenia, je˝eli to mo˝-
liwe, ka˝dej czynnoÊci, w wyniku
której uzyskuje si´ dane o przyjmo-
wanych, wydawanych lub wprowa-
dzanych do procesu produkcyjnego
surowcach, materia∏ach, produkcji
w toku i pó∏produktach oraz uzyska-
nych produktach, wyrobach goto-
wych i wysokoÊci strat produkcyj-
nych,

2) pobierania próbek surowców, pó∏-
produktów i wyrobów gotowych

w celu ich zbadania, zabezpieczania
zebranych dowodów, zbierania in-
nych niezb´dnych materia∏ów w za-
kresie obj´tym szczególnym nadzo-
rem podatkowym oraz zasi´gania
opinii bieg∏ych,

3) nak∏adania zabezpieczeƒ urz´do-
wych na urzàdzenia, pomieszczenia
i naczynia s∏u˝àce do dzia∏alnoÊci
obj´tej szczególnym nadzorem po-
datkowym w celu uniemo˝liwienia
dost´pu do ich wn´trz bez uszko-
dzenia zabezpieczenia urz´dowego,
a tak˝e na dokumentacj´ prowadzo-
nà w zakresie, o którym mowa
w art. 6a ust. 3 pkt 1—4, w celu jej
urz´dowego uwierzytelnienia,

4) uczestniczenia w dokonywanych
przez podmiot podlegajàcy szcze-
gólnemu nadzorowi podatkowemu
czynnoÊciach, o których mowa
w art. 6a ust. 3 pkt 1—3,

5) ˝àdania zamkni´cia dokumentacji
prowadzonej w zakresie, o którym
mowa w art. 6a ust. 3 pkt 1—4, w ce-
lu umo˝liwienia porównania rze-
czywistego stanu ze stanem ewi-
dencyjnym,

6) przeprowadzania kontroli obra-
chunkowych,

7) uczestniczenia w czynnoÊciach nisz-
czenia wyrobów obj´tych szczegól-
nym nadzorem podatkowym.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1,
przys∏ugujà pracownikom szczególne-
go nadzoru podatkowego tak˝e w sto-
sunku do podmiotów wykonujàcych
dzia∏alnoÊç w zakresie, o którym mowa
w art. 6a ust. 2, bez zachowania warun-
ków oraz form okreÊlonych przepisami
prawa.

Art. 6d. 1. Podmioty podlegajàce szczególnemu
nadzorowi podatkowemu sà obowià-
zane zapewniç warunki i Êrodki do
sprawnego przeprowadzania kontroli,
w tym:

1) przes∏aç w∏aÊciwemu naczelnikowi
urz´du celnego, co najmniej na
14 dni przed rozpocz´ciem dzia∏al-
noÊci w zakresie, o którym mowa
w art. 6a ust. 2, zg∏oszenie oraz do-
kumentacj´ dotyczàcà tej dzia∏alno-
Êci, a w przypadku wznowienia
dzia∏alnoÊci, po przerwie trwajàcej
d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce — zg∏oszenie
dotyczàce wznowienia tej dzia∏al-
noÊci,

2) zapewniç warunki do przeprowa-
dzenia urz´dowego sprawdzenia
podmiotu, w tym w miar´ mo˝liwo-
Êci samodzielne pomieszczenie
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i miejsce do przechowywania doku-
mentów,

3) przygotowaç i oznaczyç urzàdzenia,
pomieszczenia i naczynia s∏u˝àce
do dzia∏alnoÊci obj´tej szczegól-
nym nadzorem podatkowym,

4) przechowywaç w oddzielnych na-
czyniach i pomieszczeniach wyroby
obj´te szczególnym nadzorem po-
datkowym,

5) dostosowaç urzàdzenia, pomiesz-
czenia i naczynia, o których mowa
w pkt 3, do nak∏adania zabezpie-
czeƒ urz´dowych, a ponadto do-
starczyç potrzebnà iloÊç plomb, la-
ku lub masy plastycznej do piecz´ci
oraz inne materia∏y do na∏o˝enia
zabezpieczeƒ urz´dowych,

6) posiadaç legalizowane przyrzàdy
pomiarowe, odczynniki i sprz´t
techniczny, niezb´dne do kontroli
iloÊci i jakoÊci surowców, pó∏pro-
duktów i wyrobów gotowych,

7) zg∏aszaç w∏aÊciwemu naczelnikowi
urz´du celnego albo komórce sta∏e-
go nadzoru informacje o terminach
czynnoÊci, o których mowa w art. 6a
ust. 3 pkt 1—3,

8) przeprowadzaç czynnoÊci, o któ-
rych mowa w art. 6a ust. 3 pkt 1—3,
w obecnoÊci pracownika szczegól-
nego nadzoru podatkowego,

9) prowadziç dokumentacj´ w zakre-
sie, o którym mowa w art. 6a ust. 3
pkt 1—4, zwiàzanà z prowadze-
niem dzia∏alnoÊci obj´tej szczegól-
nym nadzorem podatkowym,

10) dokonaç zamkni´cia dokumentacji
prowadzonej w zakresie, o którym
mowa w art. 6a ust. 3 pkt 1—4, na
˝àdanie pracownika szczególnego
nadzoru podatkowego w celu
umo˝liwienia porównania rzeczy-
wistego stanu ze stanem ewiden-
cyjnym,

11) zg∏aszaç w terminie 2 dni w∏aÊciwe-
mu naczelnikowi urz´du celnego al-
bo komórce sta∏ego nadzoru przy-
padki zniszczenia lub kradzie˝y wy-
robów obj´tych szczególnym nad-
zorem podatkowym bàdê znaków
skarbowych akcyzy,

12) zg∏aszaç w∏aÊciwemu naczelnikowi
urz´du celnego zamiar zniszczenia
wyrobów obj´tych szczególnym
nadzorem podatkowym, nieprzy-
datnych do spo˝ycia, dalszego
przerobu lub zu˝ycia na co najmniej
3 dni przed zamierzonym terminem
ich zniszczenia,

13) zg∏aszaç bezzw∏ocznie w∏aÊciwemu
naczelnikowi urz´du celnego albo
komórce sta∏ego nadzoru przypad-
ki zdarzeƒ zwiàzanych z dzia∏aniem
lub stanem urzàdzeƒ, pomieszczeƒ
i naczyƒ, o których mowa w pkt 3,
wskazujàcych na niebezpieczeƒ-
stwo strat lub zniszczenia wyrobów
akcyzowych obj´tych szczególnym
nadzorem podatkowym.

2. Za stan pomieszczeƒ, urzàdzeƒ i naczyƒ
s∏u˝àcych do wykonywania dzia∏alnoÊci
w zakresie, o którym mowa w art. 6a
ust. 2, oraz za stan na∏o˝onych na nie za-
bezpieczeƒ urz´dowych odpowiedzial-
ny jest podmiot podlegajàcy szczegól-
nemu nadzorowi podatkowemu.

3. Koszty zwiàzane z realizacjà obowiàz-
ków okreÊlonych w ust. 1 obcià˝ajà
podmioty podlegajàce szczególnemu
nadzorowi podatkowemu.

4. Pracownik szczególnego nadzoru po-
datkowego dokonujàcy czynnoÊci kon-
trolnych w zakresie szczególnego nad-
zoru podatkowego jest uprawniony do
wst´pu oraz poruszania si´ po terenie
podmiotu podlegajàcego szczególne-
mu nadzorowi podatkowemu na pod-
stawie upowa˝nienia pracownika
szczególnego nadzoru podatkowego,
bez potrzeby uzyskiwania przepustki,
oraz nie podlega rewizji osobistej prze-
widzianej w regulaminie wewn´trz-
nym tego podmiotu; podlega nato-
miast przepisom o bezpieczeƒstwie
i higienie pracy obowiàzujàcym w tym
podmiocie.

Art. 6e. W zakresie nieuregulowanym w niniej-
szym rozdziale do wykonywania szcze-
gólnego nadzoru podatkowego stosuje
si´ odpowiednio przepisy Kodeksu cel-
nego dotyczàce kontroli celnej, a w za-
kresie nieuregulowanym w tych przepi-
sach — przepisy art. 281—292 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja
podatkowa.

Art. 6f. 1. Podmioty podejmujàce dzia∏alnoÊç
w zakresie, o którym mowa w art. 6a
ust. 2, podlegajà przed rozpocz´ciem
jej prowadzenia urz´dowemu spraw-
dzeniu przez pracowników szczegól-
nego nadzoru podatkowego.

2. Urz´dowemu sprawdzeniu podlegajà
równie˝ podmioty prowadzàce dzia-
∏alnoÊç w zakresie, o którym mowa
w art. 6a ust. 2, po przerwie w tej dzia-
∏alnoÊci trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 3 miesià-
ce, a tak˝e na ˝àdanie w∏aÊciwego na-
czelnika urz´du celnego.

3. Urz´dowe sprawdzenie, o którym mo-
wa w ust. 1 i 2, polega na przeprowa-
dzeniu czynnoÊci sprawdzajàcych
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w celu ustalenia, czy zosta∏y zapew-
nione warunki i Êrodki do sprawnego
przeprowadzania czynnoÊci kontrol-
nych, o których mowa w art. 6a ust. 3.

Art. 6g. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) wyroby akcyzowe, które w zwiàzku
z wykonywaniem dzia∏alnoÊci w za-
kresie, o którym mowa w art. 6a
ust. 2 pkt 1, sà obj´te szczególnym
nadzorem podatkowym,

2) zakres i sposób wykonywania
szczególnego nadzoru podatkowe-
go w stosunku do poszczególnych
wyrobów podlegajàcych temu nad-
zorowi,

3) zakres i sposób wykonywania
szczególnego nadzoru podatkowe-
go przy oznaczaniu wyrobów zna-
kami skarbowymi akcyzy,

4) sposób wykonywania szczególnego
nadzoru podatkowego, w zakresie
okreÊlonym w art. 6a ust. 2 pkt 2,

5) niektóre rodzaje prowadzonej doku-
mentacji, o której mowa w art. 6a
ust. 3 pkt 5, jej wzory, a tak˝e szcze-
gó∏owy sposób jej przygotowania
i prowadzenia,

6) wzór upowa˝nienia, o którym mo-
wa w art. 6b ust. 1,

7) zakres i sposób sprawowania sta∏e-
go nadzoru, a tak˝e sposób prze-
prowadzania kontroli doraênych
i okresowych, 

8) szczegó∏owe zasady i tryb pobiera-
nia próbek, o których mowa
w art. 6c ust. 1 pkt 2,

9) szczegó∏owy zakres i tryb nak∏ada-
nia zabezpieczeƒ urz´dowych, o któ-
rych mowa w art. 6c ust. 1 pkt 3,
oraz rodzaje lub formy tych zabez-
pieczeƒ,

10) tryb dokonywania i zakres zg∏o-
szeƒ, o których mowa w art. 6d
ust. 1 pkt 1, 7, 11 i 12, 

11) szczegó∏owy zakres przygotowy-
wania oraz oznaczania pomiesz-
czeƒ, urzàdzeƒ i naczyƒ, o których
mowa w art. 6d ust. 1 pkt 3,

12) szczegó∏owy zakres i sposób prze-
prowadzenia urz´dowego spraw-
dzenia, o którym mowa w art. 6f,

13) tryb niszczenia wyrobów obj´tych
szczególnym nadzorem podatko-
wym w przypadku stwierdzenia ich
nieprzydatnoÊci do spo˝ycia, dal-
szego przerobu lub zu˝ycia,

14) szczegó∏owe zasady i warunki
przyjmowania, magazynowania,
wydawania i przewo˝enia wyro-
bów obj´tych szczególnym nadzo-
rem podatkowym.

2. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym
mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych powi-
nien uwzgl´dniç w szczególnoÊci: 

1) wyroby akcyzowe o szczególnym
znaczeniu dla bud˝etu paƒstwa
oraz wyroby podlegajàce obowiàz-
kowi oznaczania znakami skarbo-
wymi akcyzy, 

2) zró˝nicowanie form i sposobów
wykonywania szczególnego nad-
zoru podatkowego oraz zakresu
wymagaƒ, które powinny zostaç
spe∏nione przez podmioty podle-
gajàce temu nadzorowi — w zale˝-
noÊci od rodzaju podmiotu, rodza-
ju wykonywanej dzia∏alnoÊci oraz
grupy wyrobów obj´tych tym nad-
zorem, 

3) zapewnienie skutecznoÊci i spraw-
noÊci sprawowania szczególnego
nadzoru podatkowego.”;

3) w art. 17 w ust. 6 wyrazy „okreÊli wykaz” zast´puje
si´ wyrazami „mo˝e okreÊliç wykaz”;

4) po art. 22 dodaje si´ art. 22a i 22b w brzmieniu:

„Art. 22a. 1. Funkcjonariusze celni pe∏niàcy s∏u˝b´
w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych lub jednostkach organiza-
cyjnych podleg∏ych lub nadzorowa-
nych przez tego ministra mogà otrzy-
maç, z urz´du, propozycje przeniesie-
nia do s∏u˝by cywilnej w tym urz´dzie
lub jednostkach organizacyjnych pod-
leg∏ych lub nadzorowanych przez tego
ministra.

2. Z wnioskiem o propozycj´ przeniesie-
nia, o której mowa w ust. 1, mogà wy-
stàpiç zainteresowani funkcjonariusze
celni.

3. Propozycj´, o której mowa w ust. 1,
przedstawia dyrektor generalny lub
kierownik urz´du wykonujàcy jego za-
dania, za zgodà kierownika urz´du,
w którym funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´.

4. Propozycja, o której mowa w ust. 1,
powinna okreÊlaç:

1) miejsce pracy,

2) dat´ przekszta∏cenia stosunku s∏u˝-
bowego w stosunek pracy,

3) stanowisko pracy,

4) wynagrodzenie.
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5. Funkcjonariusz celny, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania propozycji, o któ-
rej mowa w ust. 1, sk∏ada pisemne
oÊwiadczenie o przyj´ciu lub odmo-
wie przyj´cia propozycji. 

6. Dotychczasowy stosunek s∏u˝bowy
funkcjonariusza celnego, który przyjà∏
propozycj´, o której mowa w ust. 1,
przekszta∏ca si´ w stosunek pracy na
podstawie umowy o prac´ zawartej na
czas okreÊlony lub nieokreÊlony, od-
powiednio do rodzaju dotychczaso-
wego stosunku s∏u˝bowego.

7. Funkcjonariusz celny, który na podsta-
wie ust. 6 sta∏ si´ pracownikiem s∏u˝-
by cywilnej zatrudnionym na czas nie-
okreÊlony, nie ma obowiàzku odbywa-
nia s∏u˝by przygotowawczej, o której
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej
(Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194,
Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153,
poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240,
poz. 2052).

8. Funkcjonariuszowi celnemu, który na
podstawie ust. 6 sta∏ si´ pracownikiem
s∏u˝by cywilnej, okres s∏u˝by w S∏u˝-
bie Celnej wlicza si´ do sta˝u pracy
w s∏u˝bie cywilnej.

9. Stosunek s∏u˝bowy funkcjonariuszy
celnych, którzy odmówili przyj´cia
z∏o˝onej propozycji, nie ulega zmia-
nie.

Art. 22b. 1. Cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej za-
trudnieni w urz´dzie obs∏ugujàcym mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych lub jednostkach podle-
g∏ych lub nadzorowanych przez tego
ministra mogà otrzymaç, z urz´du, pro-
pozycj´ pe∏nienia s∏u˝by w S∏u˝bie Cel-
nej.

2. Z wnioskiem o propozycj´ pe∏nienia
s∏u˝by w S∏u˝bie Celnej, o której mowa
w ust. 1, mogà wystàpiç zainteresowa-
ni cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej.

3. Propozycj´, o której mowa w ust. 1,
przedstawia kierownik urz´du, za zgodà
dyrektora generalnego urz´du lub kie-
rownika urz´du wykonujàcego jego za-
dania, w którym cz∏onek korpusu s∏u˝-
by cywilnej jest zatrudniony.

4. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej w ter-
minie 7 dni od dnia otrzymania propo-
zycji pe∏nienia s∏u˝by w S∏u˝bie Celnej
sk∏ada pisemne oÊwiadczenie o przyj´-
ciu lub odmowie przyj´cia propozycji. 

5. Propozycja, o której mowa w ust. 1, po-
winna okreÊlaç:

1) miejsce s∏u˝by, 

2) dat´ przekszta∏cenia stosunku pracy
w stosunek s∏u˝bowy,

3) stanowisko s∏u˝bowe,

4) stopieƒ s∏u˝bowy,

5) uposa˝enie.

6. Dotychczasowy stosunek pracy cz∏onka
korpusu s∏u˝by cywilnej, który przyjà∏
propozycj´, o której mowa w ust. 1,
przekszta∏ca si´ w stosunek s∏u˝bowy
na podstawie aktu mianowania do s∏u˝-
by przygotowawczej lub sta∏ej odpo-
wiednio do rodzaju dotychczasowego
stosunku pracy.

7. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej, który
na podstawie ust. 1 sta∏ si´ funkcjona-
riuszem celnym w s∏u˝bie sta∏ej, nie ma
obowiàzku odbywania s∏u˝by przygo-
towawczej okreÊlonej w ustawie. 

8. Cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej,
który na podstawie ust. 1 sta∏ si´ funk-
cjonariuszem celnym, okres sta˝u pra-
cy w s∏u˝bie cywilnej lub jednostkach
organizacyjnych administracji celnej
wlicza si´ do okresu s∏u˝by w S∏u˝bie
Celnej.

9. Stosunek pracy cz∏onków korpusu s∏u˝-
by cywilnej, którzy odmówili przyj´cia
z∏o˝onej propozycji, nie ulega zmianie.”;

5) w art. 26 po pkt 10 dodaje si´ pkt 11 i 12 w brzmie-
niu:

„11) gdy wymaga tego dobro s∏u˝by, 

12) utraty zaufania niezb´dnego do wykonywania
obowiàzków s∏u˝bowych, w szczególnoÊci
w przypadku funkcjonariusza celnego wyko-
nujàcego czynnoÊci z zakresu kontroli celnej
lub zwiàzane z nadawaniem towarom prze-
znaczenia celnego.”;

6) po art. 26 dodaje si´ art. 26a w brzmieniu:

„Art. 26a. 1. W przypadkach, o których mowa
w art. 26 pkt 12, funkcjonariusza celne-
go mo˝na przenieÊç do pracy w tej sa-
mej lub innej miejscowoÊci w jednost-
kach organizacyjnych S∏u˝by Celnej.
Funkcjonariusz taki mo˝e zostaç prze-
niesiony do s∏u˝by cywilnej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
przepisów rozdzia∏u 5 nie stosuje
si´.”;

7) po art. 32 dodaje si´ art. 32a w brzmieniu:

„Art. 32a. 1. Funkcjonariusze celni sà obowiàzani
corocznie, w terminie do dnia 15 maja
sk∏adaç oÊwiadczenia majàtkowe wraz
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z za∏àcznikiem — kserokopià zeznania
o wysokoÊci dochodu w roku podatko-
wym i jego korekt. OÊwiadczenie sk∏a-
da si´ kierownikowi urz´du.

2. Naczelnicy urz´dów celnych i ich za-
st´pcy, a tak˝e dyrektorzy izb celnych
i ich zast´pcy oÊwiadczenia takie sk∏a-
dajà ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
finansów publicznych. 

3. Do dokonywania analizy danych za-
wartych w oÊwiadczeniu uprawniona
jest komórka organizacyjna urz´du
obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych.

4. W zakresie nieuregulowanym w usta-
wie do oÊwiadczeƒ majàtkowych sto-
suje si´ odpowiednio przepisy o ogra-
niczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej przez osoby pe∏niàce funk-
cje publiczne.”;

8) w art. 52 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do pracow-
ników zatrudnionych w jednostkach organiza-
cyjnych S∏u˝by Celnej.”;

9) po art. 64 dodaje si´ art. 64a w brzmieniu:

„Art. 64a. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych mo˝e wszczàç lub prze-
jàç do prowadzenia post´powanie wyja-
Êniajàce lub dyscyplinarne oraz wydaç
orzeczenie w stosunku do funkcjonariu-
szy celnych pe∏niàcych s∏u˝b´ w jed-
nostkach organizacyjnych S∏u˝by Cel-
nej.”;

10) w art. 68:

a) w ust. 1 wyrazy „3 miesi´cy” zast´puje si´ wyra-
zami „6 miesi´cy”, a wyrazy „po up∏ywie 1 ro-
ku” zast´puje si´ wyrazami „po up∏ywie 2 lat”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu:

„1a. Je˝eli funkcjonariusz celny z powodu nie-
obecnoÊci w s∏u˝bie nie ma mo˝liwoÊci z∏o-
˝enia wyjaÊnieƒ, prowadzàcy post´powa-
nie odbiera takie wyjaÊnienia w ka˝dym in-
nym miejscu.

1b. W przypadku usprawiedliwionej chorobà
nieobecnoÊci w s∏u˝bie, wyjaÊnienia mogà
byç odebrane po uprzednim zasi´gni´ciu
opinii lekarza.

1c. Je˝eli nie ma mo˝liwoÊci odebrania wyja-
Ênieƒ w trybie okreÊlonym w ust. 1a i 1b, po-
st´powanie dyscyplinarne ulega zawiesze-
niu do dnia ustania przyczyn zawieszenia.”,

c) uchyla si´ ust. 2;

11) w art. 81 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Z∏o˝enie wniosku o ponowne rozpatrzenia
sprawy, o którym mowa w ust. 1, nie wstrzy-
muje wykonania decyzji.”.

Art. 25. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Ko-
deks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z póên.
zm.21)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 53 § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Wyrób akcyzowy jest to wyrób okreÊlony
w ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznacza-
niu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy
(Dz. U. Nr 127, poz. 584, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1323, z 2002 r. Nr 213, poz. 1803 oraz
z 2003 r. Nr 137, poz. 1302), a tak˝e wyrób ob-
j´ty szczególnym nadzorem podatkowym
na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r.
o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802
i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 41, poz. 365,
Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz
z 2003 r. Nr 120, poz. 1122 i Nr 137,
poz. 1302).”;

2) w art. 133 w § 1 pkt 1—3 otrzymujà brzmienie: 

„1) urzàd celny — w sprawach o przest´pstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe okreÊlone
w art. 63—75, art. 85—96 § 1 i art. 106h oraz
w sprawach ujawnionych w zakresie swojego
dzia∏ania przez urz´dy celne z art. 99, art. 100,
art. 106e, art. 106f, art. 106g i art. 106k, a tak˝e
w sprawach w zakresie swojego dzia∏ania
z art. 54, art. 56, art. 57 § 1, art. 76 oraz art. 84
§ 1,

2) urzàd skarbowy — w sprawach o pozosta∏e prze-
st´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, 

3) inspektor kontroli skarbowej — w sprawach
ujawnionych w zakresie dzia∏ania kontroli skar-
bowej, z wy∏àczeniem spraw o wykroczenia
skarbowe okreÊlone w art. 63 § 4 i art. 65 § 4,
w których nale˝ny podatek akcyzowy lub kwo-
ta podatku nara˝onego na uszczuplenie nie
przekracza dwukrotnej wysokoÊci najni˝szego
miesi´cznego wynagrodzenia w czasie jego po-
pe∏nienia, które sà przekazane do organów
wskazanych w pkt 1.”;

3) w art. 134 w § 1 pkt 1otrzymuje brzmienie:

„1) Stra˝ Graniczna — w sprawach o przest´pstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe okreÊlone
w art. 63—65, art. 67—71, art. 85—96 § 1 oraz
art. 106e — 106h, ujawnione w zakresie swego
dzia∏ania przez Stra˝ Granicznà,”.

Art. 26. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym
Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z 2001 r. Nr 56,
poz. 579 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 197, poz. 1661)
w art. 6 po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:

„7a) wywiadowi skarbowemu, w zakresie, w jakim
jest to konieczne do wykonania jego ustawo-
wych zadaƒ,”.
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Art. 27. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o po-
datku od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86,
poz. 959, z póên. zm.22)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

1) w art. 12:

a) w ust. 1 w pkt 1—4 wyrazy „urzàd skarbowy w∏a-
Êciwy” zast´puje si´ wyrazami „naczelnik urz´-
du skarbowego w∏aÊciwy”,

b) w ust. 2 wyrazy „Drugi Urzàd Skarbowy” zast´-
puje si´ wyrazami „naczelnik Drugiego Urz´du
Skarbowego”,

c) w ust. 4 wyrazy „urzàd skarbowy” zast´puje si´
wyrazami „naczelnik urz´du skarbowego”;

2) w art. 13 wyrazy „urzàd skarbowy” zast´puje si´
wyrazami „naczelnik urz´du skarbowego”.

Art. 28. W ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz. U. Nr 97, poz. 1050 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 11 w ust. 5 w pkt 1 wyrazy „w∏aÊciwego miej-
scowo urz´du skarbowego” zast´puje si´ wyraza-
mi „w∏aÊciwego miejscowo naczelnika urz´du
skarbowego”;

2) w art. 13: 

a) w ust. 4 wyrazy „urzàd skarbowy” zast´puje si´
wyrazami „naczelnik urz´du skarbowego”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Organ kontroli skarbowej, który w toku pro-
wadzonej kontroli stwierdzi nieprawid∏owo-
Êci, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje de-
cyzj´ okreÊlajàcà nienale˝nà kwot´, o której
mowa w ust. 3, i ustalajàcà kwot´ dodatko-
wà, o której mowa w ust. 2, podlegajàce
przekazaniu do bud˝etu paƒstwa. W przy-
padku gdy nabywca jest znany, organ kon-
troli skarbowej w zakresie stwierdzonych
nieprawid∏owoÊci wydaje wynik kontroli
i przekazuje go w∏aÊciwemu naczelnikowi
urz´du skarbowego.”. 

Art. 29. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o groma-
dzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry-
minalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189, z póên. zm.23))
w art. 19:

1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) organy podatkowe,”;

2) po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:

„7a) wywiad skarbowy,”.

Art. 30. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o trans-
porcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199,
poz. 1671) w art. 44 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a
w brzmieniu:

„1a. Prowizja otrzymywana przez jednostki, o których
mowa w art. 42 ust. 3 pkt 2 i 3, jest przeznaczana
na usprawnienie funkcjonowania S∏u˝by Cel-
nej.”.

Art. 31. 1. Post´powania egzekucyjne w sprawach
wszcz´tych i niezakoƒczonych przez organy podatko-
we przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy prowadzà do-
tychczasowe organy.

2. Post´powania podatkowe 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. 8 w brzmieniu
dotychczasowym.

3. Post´powania w sprawach podatkowych wszcz´-
te i niezakoƒczone ostatecznym rozstrzygni´ciem w da-
nym trybie przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, przej-
mujà organy w∏aÊciwe w takich sprawach po dniu wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, przy czym wszystkie ju˝ podj´te
w post´powaniu czynnoÊci pozostajà w mocy.

4. W sprawach wznowienia post´powania podat-
kowego zakoƒczonego decyzjà ostatecznà, stwierdze-
nia niewa˝noÊci oraz uchylenia lub zmiany takiej decy-
zji, w∏aÊciwe sà organy w∏aÊciwe w takich sprawach
po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, przy czym wszystkie
ju˝ podj´te w post´powaniu czynnoÊci pozostajà
w mocy.

5. Znaki skarbowe akcyzy uszkodzone lub niewyko-
rzystane pobrane w urz´dzie skarbowym przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy powinny byç zwrócone w ter-
minie 14 dni od dnia stwierdzenia ich uszkodzenia lub
od dnia ich otrzymania od producenta zagranicznego
do w∏aÊciwego organu celnego w sprawach znaków
skarbowych akcyzy.

6. Post´powania w sprawach o wykroczenia skar-
bowe okreÊlone w art. 63 § 4 i art. 65 § 4 Kodeksu kar-
nego skarbowego, w których nale˝ny podatek akcyzo-
wy lub kwota podatku nara˝onego na uszczuplenie nie
przekracza dwukrotnej wysokoÊci najni˝szego wyna-
grodzenia za prac´, okreÊlonego na podstawie odr´b-
nych przepisów, w czasie jego pope∏nienia, wszcz´te
i niezakoƒczone przez inspektorów kontroli skarbowej
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy prowadzone sà
przez dotychczasowe organy. 

7. Zaliczki na znaki akcyzy, koszty wytworzenia lub
nale˝noÊci wp∏acone do urz´du skarbowego w∏aÊciwe-
go w sprawach znaków skarbowych akcyzy przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, w przypadku odmowy
wydania banderol podatkowych lub sprzeda˝y bande-
rol legalizacyjnych, podlegajà zwrotowi przez urzàd, do
którego zosta∏y wp∏acone.

Art. 32. 1. Pracownicy i funkcjonariusze celni za-
trudnieni w urz´dach kontroli skarbowej, izbach skar-
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bowych, urz´dach skarbowych, izbach celnych i urz´-
dach celnych mogà, w terminie 3 miesi´cy od dnia
og∏oszenia ustawy, otrzymaç od kierownika jednostki
dotychczas zatrudniajàcej, uzgodnionà z kierownikiem
jednostki, w której majà byç zatrudnieni, pisemnà pro-
pozycj´ przeniesienia pomi´dzy tymi jednostkami.
Przez kierownika jednostki, w której ma byç zatrudnio-
ny pracownik, rozumie si´ tak˝e pe∏nomocnika ustano-
wionego przez ministra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych do zorganizowania urz´du skarbowe-
go tworzonego na podstawie art. 5 ust. 9b ustawy
zmienianej w art. 15.

2. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, dokonu-
je kierownik jednostki, w której pracownik ma byç za-
trudniony, w porozumieniu z kierownikiem jednostki
dotychczas zatrudniajàcej pracownika.

3. Propozycja przeniesienia, o której mowa w ust. 1,
powinna okreÊlaç nowe warunki zatrudnienia, w szcze-
gólnoÊci miejsce pracy lub s∏u˝by, dat´ przeniesienia,
stanowisko pracy lub stanowisko s∏u˝bowe, wynagro-
dzenie lub uposa˝enie oraz konsekwencje odmowy
przyj´cia propozycji.

4. Pracownik lub funkcjonariusz celny, któremu
przedstawiono propozycj´, o której mowa w ust. 1, mo-
˝e w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania z∏o˝yç
oÊwiadczenie o przyj´ciu lub odmowie przyj´cia pro-
pozycji. Niez∏o˝enie oÊwiadczenia w tym terminie jest
równoznaczne z odmowà przyj´cia propozycji przenie-
sienia.

5. W terminie 10 dni od dnia przyj´cia propozycji
przeniesienia pracownik lub funkcjonariusz celny
otrzymuje na piÊmie potwierdzenie nowych warunków
zatrudnienia.

6. Odmowa przyj´cia propozycji, o której mowa
w ust. 1, stanowi podstaw´ do:

1) rozwiàzania z pracownikiem stosunku pracy za wy-
powiedzeniem lub

2) zwolnienia funkcjonariusza celnego ze s∏u˝by.

7. Przepisy ust. 1—6 stosuje si´ odpowiednio do
pracowników i funkcjonariuszy celnych zatrudnionych
w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych.

8. Przepisów ust. 1—7 nie stosuje si´ do urz´dni-
ków s∏u˝by cywilnej.

Art. 33. 1. Z dniem 1 stycznia 2004 r. nast´puje prze-
niesienie ze Êrodków specjalnych do bud˝etu paƒstwa
finansowania wynagrodzeƒ osobowych pracowników
jednostek, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy wy-
mienionej w art. 15, w cz´Êci odpowiadajàcej wartoÊci
60 % uj´tych w bud˝ecie paƒstwa na 2003 r. wynagro-
dzeƒ osobowych, skorygowanych o wskaênik wzrostu
wynagrodzeƒ na 2004 r. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do pra-
cowników przeniesionych z jednostek, o których mowa

w art. 7 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 15, do jedno-
stek organizacyjnych S∏u˝by Celnej.

Art. 34. 1. Podatnicy podatku akcyzowego wykonu-
jàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy dokonujà rejestracji poprzez z∏o˝enie naczelni-
kowi urz´du celnego w∏aÊciwemu w sprawach podat-
ku akcyzowego zg∏oszenia rejestracyjnego wraz
z pierwszà deklaracjà podatku akcyzowego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór zg∏osze-
nia rejestracyjnego wraz z instrukcjà sposobu jego wy-
pe∏nienia.

Art. 35. Deklaracje podatku akcyzowego za miesiàc
poprzedzajàcy wejÊcie w ˝ycie ustawy nale˝y z∏o˝yç we
w∏aÊciwym w tym miesiàcu urz´dzie skarbowym.

Art. 36. Do osób, które w dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy zajmujà stanowisko dyrektora urz´du kontroli skar-
bowej, dyrektora izby skarbowej albo naczelnika urz´-
du skarbowego, nie stosuje si´ wymogu przeprowa-
dzenia konkursu.

Art. 37. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e dokonaç przeniesienia wydatków
bud˝etowych mi´dzy rozdzia∏ami bud˝etu paƒstwa
w zakresie dotyczàcym administracji skarbowej.

2. Do przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, nie
stosuje si´ ograniczeƒ wynikajàcych z art. 96 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391,
Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874).

Art. 38. Ilekroç w przepisach ustaw niezmienia-
nych niniejszà ustawà mówi si´ o izbie skarbowej lub
urz´dzie skarbowym jako organie administracji rzàdo-
wej, nale˝y rozumieç przez ten organ odpowiednio dy-
rektora izby skarbowej lub naczelnika urz´du skarbo-
wego.

Art. 39. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà
ustawà zachowujà moc przepisy dotychczasowe, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2003 r. 

Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
2003 r., z wyjàtkiem:

1) art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 8
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, który
wchodzi w ˝ycie z dniem przystàpienia Rzeczypo-
spolitej Polskiej do Unii Europejskiej;

2) art. 5 ust. 9a i 9b oraz art. 7 ustawy wymienionej
w art. 15 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3) art. 32, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia
ustawy.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Dziennik Ustaw Nr 137 — 9187 — Poz. 1302


