
Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
Nr 85, poz. 727 i Nr 86, poz. 732) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 3 w pkt 9 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 10—12 w brzmieniu:

„10) cenie transakcyjnej — rozumie si´ przez to
cen´ przedmiotu transakcji zawieranej po-
mi´dzy podmiotami powiàzanymi w rozu-
mieniu przepisów prawa podatkowego doty-
czàcych podatku dochodowego od osób fi-
zycznych, podatku dochodowego od osób
prawnych oraz podatku od towarów i us∏ug;

11) podmiocie krajowym — rozumie si´ przez to
podmiot krajowy w rozumieniu przepisów
prawa podatkowego, dotyczàcych podatku
dochodowego od osób fizycznych i podatku
dochodowego od osób prawnych;

12) podmiocie zagranicznym — rozumie si´
przez to podmiot zagraniczny w rozumieniu
przepisów prawa podatkowego, dotyczàcych

podatku dochodowego od osób fizycznych
i podatku dochodowego od osób praw-
nych.”; 

2) art. 3a otrzymuje brzmienie:

„Art. 3a. § 1. Je˝eli odr´bne przepisy nie stanowià
inaczej, deklaracje mogà byç sk∏ada-
ne za pomocà Êrodków komunikacji
elektronicznej. 

§ 2. Deklaracje za pomocà Êrodków ko-
munikacji elektronicznej sk∏adajà:

1) podmioty pozostajàce we w∏aÊci-
woÊci naczelników urz´dów skar-
bowych do spraw obs∏ugi niektó-
rych kategorii podatników;

2) organy administracji publicznej;

3) sàdy, komornicy sàdowi oraz no-
tariusze.

§ 3. Organ podatkowy lub jednostka in-
formatyczna obs∏ugi administracji
podatkowej poÊwiadcza, w formie
elektronicznej, z∏o˝enie deklaracji za
pomocà Êrodków komunikacji elek-
tronicznej.”;

3) dodaje si´ art. 3b i 3c w brzmieniu:

„Art. 3b. § 1. Deklaracja sk∏adana za pomocà
Êrodków komunikacji elektronicznej
powinna zawieraç:

1) dane w ustalonym formacie elek-
tronicznym, zawarte we wzorze
deklaracji okreÊlonym w odr´b-
nych przepisach;

2) podpis elektroniczny.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw in-
formatyzacji okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) elektroniczny format deklaracji
i podaƒ;

2) sposób przesy∏ania deklaracji
i podaƒ za pomocà Êrodków ko-
munikacji elektronicznej;

3) rodzaje podpisu elektronicznego,
którymi powinny byç opatrzone
poszczególne typy deklaracji lub
podania.

§ 3. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym
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U S TAWA

z dnia 30 czerwca 2005 r.

o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw1), 2)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 17 listopada

1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego, ustaw´ z dnia
28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustaw´
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustaw´
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych,
ustaw´ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustaw´ z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych, ustaw´ z dnia
21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papie-
rami wartoÊciowymi, ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 20 li-
stopada 1998 r. o zrycza∏towanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizycz-
ne, ustaw´ z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Kodeks karny
skarbowy, ustaw´ z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o podatku od
czynnoÊci cywilnoprawnych, ustaw´ z dnia 9 wrzeÊnia
2000 r. o op∏acie skarbowej, ustaw´ z dnia 30 paêdziernika
2002 r. o podatku leÊnym, ustaw´ z dnia 28 listopada
2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych, ustaw´ z dnia 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug, ustaw´ z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2) Niniejsza ustawa dokonuje transpozycji dyrektywy
2004/56/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. WE L 127
z 29.04.2004) i dyrektywy 2004/106/WE z dnia 16 listopada
2004 r. (Dz. Urz. WE L 359 z 4.12.2004) zmieniajàcych dy-
rektyw´ 77/799/EWG dotyczàcà wzajemnej pomocy w∏a-
Êciwych w∏adz Paƒstw Cz∏onkowskich w obszarze podat-
ków bezpoÊrednich, niektórych podatków konsumpcyj-
nych i podatków od premii ubezpieczeniowych (Dz. Urz.
WE L 336 z 27.12.1977).
Dane dotyczàce aktu prawa Unii Europejskiej og∏oszonego
przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej
ustawie, dotyczà og∏oszenia tego aktu w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.



mowa w § 2, minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych powi-
nien uwzgl´dniç:

1) potrzeb´ zapewnienia bezpieczeƒ-
stwa, wiarygodnoÊci i niezaprze-
czalnoÊci danych zawartych w de-
klaracjach i podaniach oraz po-
trzeb´ ich ochrony przed nie-
uprawnionym dost´pem;

2) limity wysokoÊci zobowiàzania
podatkowego, kwoty nadp∏aty lub
zwrotu podatku wynikajàcych
z deklaracji i rodzaj podatku, któ-
rego dotyczy deklaracja, a tak˝e
wymagania dla poszczególnych
rodzajów podpisu okreÊlone
w przepisach o podpisie elektro-
nicznym, w szczególnoÊci doty-
czàce weryfikacji podpisu i znako-
wania czasem.

Art. 3c. Sk∏adanie deklaracji za pomocà Êrodków
komunikacji elektronicznej wójtowi, bur-
mistrzowi (prezydentowi miasta), staro-
Êcie, marsza∏kowi województwa regulujà
odr´bne przepisy.”;

4) w art. 12 w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wys∏ane za pomocà Êrodków komunikacji
elektronicznej, za poÊwiadczeniem przed∏o˝e-
nia, do organu podatkowego lub do jednostki
informatycznej obs∏ugi administracji podatko-
wej;”;

5) w art. 13 w § 2 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 3—5 w brzmieniu:

„3) organ w∏aÊciwy w sprawach porozumieƒ doty-
czàcych ustalenia cen transakcyjnych;

4) organ w∏aÊciwy w sprawach interpretacji po-
stanowieƒ umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania oraz innych ratyfikowanych
umów mi´dzynarodowych dotyczàcych pro-
blematyki podatkowej;

5) organ w∏aÊciwy w sprawach informacji prze-
kazywanych przez banki i spó∏dzielcze kasy
oszcz´dnoÊciowo-kredytowe o za∏o˝onych
i zlikwidowanych rachunkach bankowych
zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci go-
spodarczej.”;

6) w art. 14:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Interpretacjami, o których mowa w § 1
pkt 2, sà wszelkie wyjaÊnienia treÊci obo-
wiàzujàcego prawa podatkowego, kiero-
wane do organów podatkowych i orga-
nów kontroli skarbowej, dotyczàce proble-
mów prawa podatkowego. Interpretacje,
w tym tak˝e ich zmiany, sà og∏aszane
w Dzienniku Urz´dowym Ministra Finan-
sów.”,

b) uchyla si´ § 4;

7) po art. 14d dodaje si´ art. 14e w brzmieniu:

„Art. 14e. § 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych wydaje pisemne
interpretacje w indywidualnych
sprawach, w których nie toczy si´
i nie toczy∏o post´powanie podat-
kowe lub kontrola podatkowa albo
post´powanie przed sàdem admini-
stracyjnym, wy∏àcznie w zakresie
postanowieƒ umów o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania oraz in-
nych ratyfikowanych umów mi´-
dzynarodowych dotyczàcych pro-
blematyki podatkowej.

§ 2. Przepisy art. 14a—14d stosuje si´
odpowiednio, z tym ˝e termin,
o którym mowa w art. 14b § 3, wy-
nosi 6 miesi´cy od dnia otrzymania
wniosku.”; 

8) po dziale II dodaje si´ dzia∏ IIa w brzmieniu:

„Dzia∏ IIa

Porozumienia w sprawach
ustalenia cen transakcyjnych

Art. 20a. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, zwany w niniejszym dziale
„organem w∏aÊciwym w sprawie porozu-
mienia”, na wniosek podmiotu krajowe-
go, uznaje prawid∏owoÊç wyboru i stoso-
wania metody ustalania ceny transakcyj-
nej mi´dzy:

1) powiàzanymi ze sobà podmiotami kra-
jowymi lub

2) podmiotem krajowym powiàzanym
z podmiotem zagranicznym a tym
podmiotem zagranicznym, lub

3) podmiotem krajowym powiàzanym
z podmiotem zagranicznym a innymi
podmiotami krajowymi powiàzanymi
z tym samym podmiotem zagranicz-
nym 

— dalej zwane „porozumieniem jedno-
stronnym”. 

Art. 20b. § 1. Organ w∏aÊciwy w sprawie porozu-
mienia, na wniosek podmiotu krajo-
wego, po uzyskaniu zgody w∏adzy
podatkowej w∏aÊciwej dla podmiotu
zagranicznego powiàzanego z wnio-
skodawcà, uznaje prawid∏owoÊç wy-
boru i stosowania metody ustalania
ceny transakcyjnej mi´dzy podmio-
tem krajowym powiàzanym z pod-
miotem zagranicznym a tym pod-
miotem zagranicznym (porozumie-
nie dwustronne).
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§ 2. W przypadku gdy porozumienie do-
tyczy podmiotów zagranicznych
z wi´cej ni˝ jednego paƒstwa, jego
zawarcie wymaga zgody w∏adz po-
datkowych paƒstw, w∏aÊciwych dla
podmiotów zagranicznych, z którymi
ma byç dokonywana transakcja (po-
rozumienie wielostronne). 

Art. 20c. Porozumienie mo˝e dotyczyç transakcji,
które majà zostaç dokonane po z∏o˝eniu
wniosku o zawarcie porozumienia, jak
i transakcji, których realizacj´ rozpocz´to
przed dniem z∏o˝enia wniosku. 

Art. 20d. § 1. W przypadku gdy w∏adza podatkowa
w∏aÊciwa dla podmiotu zagraniczne-
go nie wyra˝a zgody na zawarcie po-
rozumienia lub istnieje uzasadnione
prawdopodobieƒstwo niewyra˝enia
takiej zgody w terminie 6 miesi´cy
od dnia wystàpienia o nià, organ
w∏aÊciwy w sprawie porozumienia
zawiadamia o tym wnioskodawc´.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1,
wnioskodawca mo˝e w terminie
30 dni od dnia dor´czenia zawiado-
mienia:

1) wycofaç wniosek o zawarcie poro-
zumienia — za zwrotem po∏owy
wniesionej op∏aty;

2) zmieniç wniosek o zawarcie poro-
zumienia dwustronnego na wnio-
sek o zawarcie porozumienia jed-
nostronnego — za zwrotem jednej
czwartej wniesionej op∏aty;

3) zmieniç wniosek o zawarcie poro-
zumienia wielostronnego na wnio-
sek o zawarcie porozumienia dwu-
stronnego, je˝eli w∏adza podatko-
wa tylko jednego paƒstwa wyra˝a
zgod´ na zawarcie porozumienia
— za zwrotem jednej czwartej
wniesionej op∏aty;

4) zaakceptowaç zawarcie porozu-
mienia dwustronnego lub wielo-
stronnego bez uwzgl´dnienia tych
podmiotów zagranicznych powià-
zanych, których dotyczà przeszko-
dy wymienione w § 1 — bez zmia-
ny wysokoÊci op∏aty.

Art. 20e. Przed z∏o˝eniem wniosku o zawarcie po-
rozumienia w sprawach ustalania cen
transakcyjnych podmiot krajowy zainte-
resowany zawarciem porozumienia mo-
˝e zwróciç si´ do organu w∏aÊciwego
w sprawie porozumienia o wyjaÊnienie
wszelkich wàtpliwoÊci dotyczàcych za-
wierania porozumienia w indywidualnej
sprawie, a w szczególnoÊci celowoÊci za-
wierania porozumienia, zakresu niezb´d-
nych informacji, trybu i przypuszczalne-

go terminu zawarcia porozumienia oraz
przewidywanych warunków i czasu jego
obowiàzywania.

Art. 20f. Wnioskujàcy o zawarcie porozumienia
obowiàzany jest do przedstawienia:

1) propozycji stosowania metody ustala-
nia ceny transakcyjnej, a w szczegól-
noÊci wskazania jednej z metod, o któ-
rych mowa w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych lub
przepisach o podatku dochodowym
od osób fizycznych;

2) opisu sposobu stosowania propono-
wanej metody w odniesieniu do
transakcji, która ma byç przedmiotem
porozumienia, a w szczególnoÊci do
wskazania:

a) zasad kalkulacji ceny transakcyjnej,

b) prognoz finansowych, na których
opiera si´ kalkulacja ceny transak-
cyjnej,

c) analizy danych porównawczych, ja-
kie wykorzystano do kalkulacji ceny
transakcyjnej;

3) okolicznoÊci mogàcych mieç wp∏yw
na prawid∏owe ustalenie ceny trans-
akcyjnej, a w szczególnoÊci:

a) rodzaju, przedmiotu i wartoÊci
transakcji, która ma byç przedmio-
tem porozumienia krajowego,

b) opisu przebiegu transakcji, w tym
analizy aktywów, funkcji i ryzyk
stron transakcji, oraz opisu strate-
gii gospodarczej stron transakcji
i innych okolicznoÊci, je˝eli ta stra-
tegia lub okolicznoÊci majà wp∏yw
na cen´ przedmiotu transakcji,

c) danych dotyczàcych sytuacji go-
spodarczej w bran˝y, w której pro-
wadzi dzia∏alnoÊç wnioskodawca,
w tym danych dotyczàcych operacji
gospodarczych zawieranych przez
podmioty niepowiàzane, które wy-
korzystano do sporzàdzenia kalku-
lacji ceny transakcyjnej,

d) struktury organizacyjnej i kapita∏o-
wej wnioskodawcy oraz podmio-
tów z nim powiàzanych, które sà
stronà transakcji, oraz opisu stoso-
wanych przez podmioty powiàzane
zasad rachunkowoÊci finansowej;

4) dokumentów majàcych istotny wp∏yw
na wysokoÊç ceny transakcyjnej,
a w szczególnoÊci tekstów umów, po-
rozumieƒ i innych dokumentów wska-
zujàcych na zamiary stron transakcji;

5) propozycji okresu obowiàzywania po-
rozumienia;
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6) wykazu podmiotów powiàzanych,
z którymi ma byç dokonywana trans-
akcja, wraz z ich zgodà na przed∏o˝e-
nie organowi w∏aÊciwemu w spra-
wie porozumienia wszelkich doku-
mentów dotyczàcych transakcji i z∏o-
˝enia niezb´dnych wyjaÊnieƒ.

Art. 20g. § 1. W razie istnienia wàtpliwoÊci doty-
czàcych wybranej przez wnioskujà-
cego metody ustalania ceny transak-
cyjnej i zasad jej stosowania lub wàt-
pliwoÊci do treÊci dokumentów za∏à-
czonych do wniosku, organ w∏aÊci-
wy w sprawie porozumienia zwraca
si´ o wyjaÊnienie tych wàtpliwoÊci
lub przed∏o˝enie dokumentów uzu-
pe∏niajàcych.

§ 2. W celu wyjaÊnienia wàtpliwoÊci,
o których mowa w § 1, organ w∏aÊci-
wy w sprawie porozumienia mo˝e
organizowaç spotkanie uzgodnienio-
we. 

§ 3. Ze spotkania uzgodnieniowego spo-
rzàdza si´ protokó∏. Przebieg spotka-
nia uzgodnieniowego mo˝e byç po-
nadto utrwalony za pomocà aparatu-
ry rejestrujàcej obraz i dêwi´k lub na
informatycznych noÊnikach danych. 

Art. 20h. § 1. Do czasu wydania decyzji wniosko-
dawca mo˝e zmieniç propozycj´ wy-
boru i stosowania metody ustalania
ceny transakcyjnej, z zastrze˝e-
niem § 2.

§ 2. Je˝eli w toku post´powania organ
w∏aÊciwy w sprawie porozumienia
stwierdzi istnienie przeszkód, które
nie pozwalajà na zaakceptowanie
wyboru i stosowania metody ustala-
nia ceny transakcyjnej przedstawio-
nej we wniosku, zawiadamia o tych
przeszkodach wnioskodawc´ oraz
proponuje innà metod´ ustalania ce-
ny transakcyjnej. Zawiadomienie po-
winno zawieraç uzasadnienie fak-
tyczne i prawne. Wnioskodawca
w terminie 30 dni od dnia dor´czenia
zawiadomienia mo˝e zmieniç wnio-
sek lub z∏o˝yç dodatkowe wyjaÊnie-
nia i dokumenty. 

Art. 20i. § 1. W sprawach o uznanie prawid∏owo-
Êci wyboru i stosowania metody
ustalania ceny transakcyjnej mi´dzy
podmiotami powiàzanymi wydaje si´
decyzj´, zwanà dalej „decyzjà w spra-
wie porozumienia”.

§ 2. Decyzj´ w sprawie porozumienia do-
r´cza si´ podmiotom powiàzanym
(krajowym i zagranicznym), z który-
mi majà byç dokonywane transakcje,
a w przypadku porozumieƒ dwu-
stronnych lub wielostronnych —

równie˝ w∏adzom podatkowym w∏a-
Êciwym dla podmiotów zagranicz-
nych oraz naczelnikowi urz´du skar-
bowego i dyrektorowi urz´du kontro-
li skarbowej w∏aÊciwym dla wniosko-
dawcy oraz w∏aÊciwym dla podmio-
tów krajowych powiàzanych z wnio-
skodawcà.

§ 3. Decyzja w sprawie porozumienia za-
wiera w szczególnoÊci: 

1) oznaczenie podmiotów obj´tych
porozumieniem;

2) wskazanie wartoÊci transakcji ob-
j´tych porozumieniem;

3) wskazanie rodzaju, przedmiotu
transakcji obj´tych porozumie-
niem oraz okresu, którego ono do-
tyczy;

4) wskazanie metody ustalania ceny
transakcyjnej, algorytmu kalkula-
cji ceny oraz innych regu∏ stoso-
wania metody;

5) okreÊlenie istotnych warunków
b´dàcych podstawà stosowania
metody, o której mowa w pkt 4,
z uwzgl´dnieniem podzia∏u ryzy-
ka, pe∏nionych funkcji przez pod-
mioty oraz mar˝y realizowanej
przez podmioty, o których mowa
w pkt 1;

6) termin obowiàzywania decyzji. 

§ 4. Termin obowiàzywania decyzji
w sprawie porozumienia nie mo˝e
byç d∏u˝szy ni˝ 3 lata.

§ 5. Termin obowiàzywania decyzji
w sprawie porozumienia mo˝e byç
przed∏u˝ony na wniosek podmiotu
powiàzanego, z∏o˝ony nie póêniej ni˝
na 6 miesi´cy przed up∏ywem tego
terminu, je˝eli kryteria uznanej w tej
decyzji metody ustalania ceny trans-
akcyjnej mi´dzy podmiotami powià-
zanymi nie uleg∏y zmianie. Przed∏u-
˝ony termin obowiàzywania decyzji
nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ kolejne 
3 lata. 

§ 6. Przed∏u˝enie terminu obowiàzywa-
nia decyzji w sprawie porozumienia
nast´puje w drodze decyzji. 

Art. 20j. § 1. Post´powanie w sprawie porozumie-
nia jednostronnego powinno byç za-
koƒczone bez zb´dnej zw∏oki, jednak
nie póêniej ni˝ w ciàgu 6 miesi´cy od
dnia jego wszcz´cia.

§ 2. Post´powanie w sprawie porozumie-
nia dwustronnego powinno byç za-
koƒczone bez zb´dnej zw∏oki, jednak
nie póêniej ni˝ w ciàgu roku od dnia
jego wszcz´cia. 
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§ 3. Post´powanie w sprawie porozumie-
nia wielostronnego powinno byç za-
koƒczone bez zb´dnej zw∏oki, jednak
nie póêniej ni˝ w ciàgu 18 miesi´cy
od dnia jego wszcz´cia.

Art. 20k. § 1. W przypadku zmiany stosunków go-
spodarczych powodujàcej ra˝àcà
nieadekwatnoÊç wyboru i stosowa-
nia uznanej za prawid∏owà metody
ustalania ceny transakcyjnej, decyzja
w sprawie porozumienia mo˝e byç
zmieniona lub uchylona przez organ
w∏aÊciwy w sprawie porozumienia
przed up∏ywem ustalonego terminu
jej obowiàzywania. Zmiana lub uchy-
lenie decyzji nast´puje na wniosek
strony lub z urz´du.

§ 2. Post´powanie wszcz´te na wniosek
strony:

1) w sprawie zmiany decyzji powin-
no byç zakoƒczone bez zb´dnej
zw∏oki, jednak nie póêniej ni˝
w ciàgu 2 miesi´cy od dnia jego
wszcz´cia;

2) w sprawie uchylenia decyzji po-
winno byç zakoƒczone bez zb´d-
nej zw∏oki, jednak nie póêniej ni˝
w ciàgu miesiàca od dnia jego
wszcz´cia.

Art. 20l. § 1. W przypadku niespe∏nienia warun-
ków, o których mowa w art. 20i § 3
pkt 3—5, okreÊlonych w decyzji
w sprawie porozumienia, organ w∏a-
Êciwy w sprawie porozumienia
stwierdza z urz´du jej wygaÊni´cie. 

§ 2. Decyzja stwierdzajàca wygaÊni´cie,
o której mowa w § 1, wywo∏uje skut-
ki prawne od dnia dor´czenia decy-
zji, której wygaÊni´cie stwierdza. 

Art. 20m. § 1. Wniosek o uznanie prawid∏owoÊci
wyboru i stosowania metody ustala-
nia ceny transakcyjnej mi´dzy pod-
miotami powiàzanymi oraz wniosek,
o którym mowa w art. 20i § 5, podle-
ga op∏acie wp∏acanej na rachunek
organu w∏aÊciwego w sprawie poro-
zumienia, w terminie 7 dni od dnia
z∏o˝enia wniosku. 

§ 2. WysokoÊç op∏aty od wniosku w spra-
wie porozumienia wynosi 1 procent
wartoÊci transakcji b´dàcej przed-
miotem porozumienia, przy czym dla
porozumienia:

1) jednostronnego:

a) dotyczàcego wy∏àcznie pod-
miotów krajowych — wynosi
nie mniej ni˝ 5 000 z∏ i nie wi´-
cej ni˝ 50 000 z∏,

b) dotyczàcego podmiotu zagra-
nicznego — wynosi nie mniej

ni˝ 20 000 z∏ i nie wi´cej ni˝
100 000 z∏;

2) dwustronnego lub wielostronnego
— wynosi nie mniej ni˝ 50 000 z∏
i nie wi´cej ni˝ 200 000 z∏.

§ 3. WysokoÊç op∏aty od wniosku o prze-
d∏u˝enie terminu obowiàzywania de-
cyzji w sprawie porozumienia wyno-
si po∏ow´ wysokoÊci op∏aty nale˝nej
od wniosku o zawarcie porozumie-
nia. 

Art. 20n. § 1. Je˝eli w toku post´powania w spra-
wie zawarcia porozumienia organ
w∏aÊciwy w sprawie porozumienia
stwierdzi, i˝ wartoÊç transakcji, która
mo˝e byç przedmiotem porozumie-
nia, zosta∏a we wniosku podana
w zani˝onej wysokoÊci, organ ten
ustala wysokoÊç op∏aty uzupe∏niajà-
cej, obliczonej zgodnie z art. 20m § 2.

§ 2. Na postanowienie w sprawie op∏aty
uzupe∏niajàcej s∏u˝y za˝alenie.

Art. 20o. Op∏aty, o których mowa w art. 20m
i art. 20n, stanowià dochód bud˝etu paƒ-
stwa.

Art. 20p. Koszty post´powania, o których mowa
w art. 265 § 1 pkt 1 i 3, obcià˝ajà podmiot
sk∏adajàcy wniosek o uznanie prawid∏o-
woÊci wyboru i stosowania metody usta-
lania ceny transakcyjnej mi´dzy podmio-
tami powiàzanymi.

Art. 20q. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szym dziale stosuje si´ odpowiednio
przepisy dzia∏u IV.”;

9) w art. 21 § 3a otrzymuje brzmienie:

„§ 3a. Je˝eli w post´powaniu podatkowym organ
podatkowy stwierdzi, ˝e kwota zwrotu po-
datku lub kwota nadwy˝ki podatku naliczo-
nego nad nale˝nym w rozumieniu przepi-
sów o podatku od towarów i us∏ug jest inna
ni˝ wykazana w deklaracji, organ podatko-
wy wydaje decyzj´, w której okreÊla prawi-
d∏owà wysokoÊç zwrotu podatku lub nad-
wy˝ki podatku naliczonego nad nale˝nym.”;

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

„Art. 21b. Je˝eli w post´powaniu podatkowym or-
gan podatkowy stwierdzi, ˝e: 
1) wysokoÊç dochodu jest inna ni˝ wy-

kazana w deklaracji, a osiàgni´ty do-
chód nie powoduje powstania zobo-
wiàzania podatkowego,

2) w deklaracji zosta∏a wykazana strata,
a osiàgni´to dochód w wysokoÊci
niepowodujàcej powstania zobowià-
zania podatkowego

— organ podatkowy wydaje decyzj´,
w której okreÊla wysokoÊç tego docho-
du.”;
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11) w art. 22 § 1a otrzymuje brzmienie:

„§ 1a. Rozporzàdzenie, o którym mowa w § 1
pkt 1, dotyczàce zaniechania poboru podat-
ku od podatników prowadzàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà, którzy w wyniku zanie-
chania poboru podatku stanà si´ benefi-
cjentami pomocy w rozumieniu przepisów
o post´powaniu w sprawach dotyczàcych
pomocy publicznej, stanowiàce pomoc pu-
blicznà, zawiera program pomocowy, okre-
Êlajàcy przeznaczenie i warunki dopuszczal-
noÊci pomocy publicznej.”;

12) w art. 23a skreÊla si´ oznaczenie § 1 i uchyla si´ § 2;

13) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. Organ podatkowy, w drodze decyzji,
okreÊla wysokoÊç straty poniesionej
przez podatnika, je˝eli w post´powaniu
podatkowym organ ten stwierdzi, ˝e po-
datnik nie z∏o˝y∏ deklaracji, nie wykaza∏
w deklaracji straty lub wysokoÊç ponie-
sionej straty ró˝ni si´ od wysokoÊci wy-
kazanej w deklaracji, a poniesienie straty
zgodnie z przepisami prawa podatkowe-
go uprawnia do skorzystania z ulg podat-
kowych.”;

14) uchyla si´ art. 24a i 24b;

15) w art. 33:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zobowiàzanie podatkowe przed terminem
p∏atnoÊci mo˝e byç zabezpieczone na ma-
jàtku podatnika, a w przypadku osób pozo-
stajàcych w zwiàzku ma∏˝eƒskim tak˝e na
majàtku wspólnym, je˝eli zachodzi uza-
sadniona obawa, ˝e nie zostanie ono wy-
konane, a w szczególnoÊci gdy podatnik
trwale nie uiszcza wymagalnych zobowià-
zaƒ o charakterze publicznoprawnym lub
dokonuje czynnoÊci polegajàcych na zby-
waniu majàtku, które mogà utrudniç lub
udaremniç egzekucj´. W przypadku zabez-
pieczenia na majàtku wspólnym ma∏˝on-
ków przepis art. 29 § 2 stosuje si´ odpo-
wiednio.”,

b) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Zabezpieczenie nast´puje w trybie przepi-
sów o post´powaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji albo w formie okreÊlonej
w art. 33d. W razie z∏o˝enia wniosku 
o zabezpieczenie w formie okreÊlonej
w art. 33d zabezpieczenie w trybie przepi-
sów o post´powaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji, w zakresie obj´tym tym wnio-
skiem, mo˝e nastàpiç po wydaniu posta-
nowienia odmawiajàcego przyj´cia zabez-
pieczenia.”;

16) w art. 33b pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osób, o których mowa w art. 115, 116 i 116a,
po dor´czeniu im decyzji orzekajàcej o odpo-

wiedzialnoÊci podatkowej za zaleg∏oÊci podat-
kowe spó∏ki lub innej osoby prawnej, je˝eli za-
chodzi uzasadniona obawa, ˝e zobowiàzanie
nie zostanie przez spó∏k´ lub innà osob´ praw-
nà wykonane, a w szczególnoÊci gdy spó∏ka
lub inna osoba prawna trwale nie uiszcza wy-
magalnych zobowiàzaƒ o charakterze publicz-
noprawnym lub dokonuje czynnoÊci polegajà-
cych na zbywaniu majàtku, które mogà utrud-
niç lub udaremniç egzekucj´; decyzja o zabez-
pieczeniu wygasa, gdy egzekucja z majàtku
podatnika okaza∏a si´ w ca∏oÊci albo w cz´Êci
bezskuteczna.”;

17) w art. 33c dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2 i 3, § 3, § 4 pkt 2,
art. 33a § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 33b stosuje si´
odpowiednio do zaleg∏oÊci, o których mowa
w art. 52 § 1.”;

18) po art. 33c dodaje si´ art. 33d—33g w brzmieniu:

„Art. 33d. Wykonanie decyzji o zabezpieczeniu na-
st´puje przez przyj´cie przez organ po-
datkowy, na wniosek strony, zabezpie-
czenia wykonania zobowiàzania okre-
Êlonego w decyzji o zabezpieczeniu
wraz z odsetkami za zw∏ok´, w formie:

1) gwarancji bankowej lub ubezpiecze-
niowej;

2) por´czenia banku;

3) weksla z por´czeniem wekslowym
banku;

4) czeku potwierdzonego przez krajowy
bank wystawcy czeku;

5) zastawu rejestrowego na prawach
z papierów wartoÊciowych emitowa-
nych przez Skarb Paƒstwa lub Naro-
dowy Bank Polski — wed∏ug ich war-
toÊci nominalnej;

6) depozytu w gotówce.

Art. 33e. § 1. Gwarantem mo˝e byç:

1) bank krajowy, oddzia∏ banku za-
granicznego, oddzia∏ instytucji
kredytowej w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U.
z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên.
zm.3));

2) krajowy zak∏ad ubezpieczeƒ,
g∏ówny oddzia∏ lub oddzia∏ za-
k∏adu ubezpieczeƒ w rozumieniu
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przepisów ustawy z dnia 22 ma-
ja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpie-
czeniowej (Dz. U. Nr 124,
poz. 1151, z póên. zm.4)).

§ 2. Por´czycielem mo˝e byç bank kra-
jowy, oddzia∏ banku zagranicznego,
oddzia∏ instytucji kredytowej w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo banko-
we.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wykaz gwarantów
i por´czycieli, o których mowa
w § 1 i 2, uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊç
wywiàzywania si´ przez nich z przy-
j´tych zobowiàzaƒ.

Art. 33f. Strona mo˝e dowolnie wybraç form´
lub formy zabezpieczenia, o których
mowa w art. 33d.

Art. 33g. W sprawie przyj´cia zabezpieczenia,
o którym mowa w art. 33d, wydaje si´
postanowienie, na które przys∏uguje za-
˝alenie.”;

19) w art. 34 w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nieruchomoÊç stanowiàca przedmiot wspó∏-
w∏asnoÊci ∏àcznej wspólników spó∏ki cywilnej
lub cz´Êç u∏amkowa nieruchomoÊci stanowià-
ca udzia∏ wspólników spó∏ki cywilnej — z tytu-
∏u zaleg∏oÊci podatkowych spó∏ki.”;

20) po art. 45 dodaje si´ art. 45a w brzmieniu:

„Art. 45a. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, wzór formularza
oÊwiadczenia o rzeczach ruchomych
oraz zbywalnych prawach majàtko-
wych, które mogà byç przedmiotem za-
stawu skarbowego, uwzgl´dniajàcy da-
ne identyfikujàce osob´ sk∏adajàcà
oÊwiadczenie, rodzaj, wartoÊç i dane
identyfikacyjne rzeczy, rodzaj i wartoÊç
prawa majàtkowego, które mo˝e byç
przedmiotem zastawu skarbowego, ich
stan prawny wraz z ewentualnymi ob-
cià˝eniami.”;

21) art. 48 otrzymuje brzmienie:

„Art. 48. § 1. Organ podatkowy, na wniosek podat-
nika, w przypadkach uzasadnionych
wa˝nym interesem podatnika lub in-
teresem publicznym mo˝e odraczaç
terminy przewidziane w przepisach
prawa podatkowego, z wyjàtkiem ter-
minów okreÊlonych w art. 68—71,
art. 77 § 1—3, art. 79 § 2, art. 80 § 1,
art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118.

§ 2. Przepisy § 1 stosuje si´ odpowiednio
do terminów dotyczàcych p∏atników
lub inkasentów.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, w∏aÊciwoÊç rzeczowà or-
ganów podatkowych w sprawach,
o których mowa w § 1, uwzgl´dniajàc
w∏aÊciwoÊç organów w zakresie czyn-
noÊci, dla których przewidziane sà
terminy, oraz termin udzielanego od-
roczenia.”;

22) w art. 49 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W razie wydania decyzji na podstawie
art. 67a § 1 pkt 1 lub pkt 2 nowym terminem
p∏atnoÊci jest dzieƒ, w którym, zgodnie z de-
cyzjà, powinna nastàpiç zap∏ata odroczone-
go podatku lub zaleg∏oÊci podatkowej wraz
z odsetkami za zw∏ok´ albo poszczególnych
rat, na jakie zosta∏ roz∏o˝ony podatek lub za-
leg∏oÊç podatkowa wraz z odsetkami za
zw∏ok´.”;

23) w art. 51 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Za zaleg∏oÊç podatkowà uwa˝a si´ tak˝e nie-
zap∏aconà w terminie p∏atnoÊci zaliczk´ na
podatek, w tym równie˝ zaliczk´, o której
mowa w art. 23a, lub rat´ podatku.”;

24) w art. 53 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Odsetki za zw∏ok´ nalicza podatnik, p∏atnik,
inkasent, nast´pca prawny lub osoba trzecia
odpowiadajàca za zaleg∏oÊci podatkowe,
z zastrze˝eniem art. 53a, art. 62 § 4, art. 66
§ 5, art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 i art. 76a § 1.”; 

25) art. 53a otrzymuje brzmienie:

„Art. 53a. Je˝eli w post´powaniu podatkowym po
zakoƒczeniu roku podatkowego lub in-
nego okresu rozliczeniowego organ po-
datkowy stwierdzi, ˝e podatnik mimo
cià˝àcego na nim obowiàzku nie z∏o˝y∏
deklaracji, wysokoÊç zaliczek jest inna
ni˝ wykazana w deklaracji lub zaliczki
nie zosta∏y zap∏acone w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, organ ten wydaje decyzj´,
w której okreÊla wysokoÊç odsetek za
zw∏ok´ na dzieƒ z∏o˝enia zeznania po-
datkowego za rok podatkowy lub inny
okres rozliczeniowy, a w przypadku nie-
z∏o˝enia zeznania w terminie — odsetki
na ostatni dzieƒ terminu z∏o˝enia zezna-
nia, przyjmujàc prawid∏owà wysokoÊç
zaliczek na podatek.”;

26) w art. 54:

a) w § 1:

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) je˝eli wysokoÊç odsetek nie przekracza∏a-
by trzykrotnoÊci wartoÊci op∏aty dodatko-
wej pobieranej przez „Poczt´ Polskà” za
polecenie przesy∏ki listowej;”, 
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— po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:

„7a) za okres od dnia nast´pnego po up∏ywie
dwóch lat od dnia z∏o˝enia deklaracji, od
zaleg∏oÊci zwiàzanych z pope∏nionymi
w deklaracji b∏´dami rachunkowymi lub
oczywistymi omy∏kami, je˝eli w tym
okresie nie zosta∏y one ujawnione przez
organ podatkowy;”,

b) po § 4 dodaje si´ § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Przepisu § 1 pkt 6 nie stosuje si´ w razie
skorygowania deklaracji po zakoƒczeniu
kontroli podatkowej — w zakresie odsetek
za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych wy-
nikajàcych z tej korekty.”;

27) w art. 57 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1
pkt 1 lub 2, dotyczàcej podatków stanowià-
cych dochód bud˝etu paƒstwa, organ podat-
kowy ustala op∏at´ prolongacyjnà od kwoty
podatku lub zaleg∏oÊci podatkowej.”; 

28) w art. 59 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) umorzenia, w przypadkach przewidzianych
w art. 67d § 3;”;

29) w art. 60 § 4 otrzymuje brzmienie:

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

30) art. 63 otrzymuje brzmienie:

„Art. 63. § 1. Podstawy opodatkowania, kwoty po-
datków, z zastrze˝eniem § 2, odsetki
za zw∏ok´, op∏aty prolongacyjne,
oprocentowanie nadp∏at oraz wyna-
grodzenia przys∏ugujàce p∏atnikom
i inkasentom zaokràgla si´ do pe∏-
nych z∏otych w ten sposób, ˝e koƒ-
cówki kwot wynoszàce mniej ni˝
50 groszy pomija si´, a koƒcówki
kwot wynoszàce 50 i wi´cej groszy
podwy˝sza si´ do pe∏nych z∏otych.

§ 2. Zaokràglania podstaw opodatkowa-
nia i kwot podatków nie stosuje si´
do op∏aty skarbowej oraz op∏at,
o których mowa w przepisach o po-
datkach i op∏atach lokalnych.”;

31) w art. 66 w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, na
podstawie umowy zawartej mi´dzy wójtem,
burmistrzem (prezydentem miasta), starostà
albo marsza∏kiem województwa a podatni-
kiem.”; 

32) uchyla si´ art. 67;

33) po rozdziale 7 dodaje si´ rozdzia∏ 7a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 7a

Ulgi w sp∏acie zobowiàzaƒ podatkowych

Art. 67a. § 1. Organ podatkowy, na wniosek po-
datnika, z zastrze˝eniem art. 67b,
w przypadkach uzasadnionych wa˝-
nym interesem podatnika lub intere-
sem publicznym, mo˝e: 

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

2) odroczyç lub roz∏o˝yç na raty za-
p∏at´ zaleg∏oÊci podatkowej wraz
z odsetkami za zw∏ok´ lub odsetki
okreÊlone w decyzji, o której mo-
wa w art. 53a;

3) umorzyç w ca∏oÊci lub w cz´Êci za-
leg∏oÊci podatkowe, odsetki za
zw∏ok´ lub op∏at´ prolongacyjnà.

§ 2. Umorzenie zaleg∏oÊci podatkowej
powoduje równie˝ umorzenie odse-
tek za zw∏ok´ w ca∏oÊci lub w takiej
cz´Êci, w jakiej zosta∏a umorzona za-
leg∏oÊç podatkowa. 

Art. 67b. § 1. Organ podatkowy na wniosek podat-
nika prowadzàcego dzia∏alnoÊç go-
spodarczà mo˝e udzielaç ulg w sp∏a-
cie zobowiàzaƒ podatkowych, okre-
Êlonych w art. 67a:

1) które nie stanowià pomocy pu-
blicznej;

2) które stanowià pomoc de minimis
— w zakresie i na zasadach okreÊ-
lonych w bezpoÊrednio obowiàzu-
jàcych aktach prawa wspólnoto-
wego dotyczàcych pomocy w ra-
mach zasady de minimis;

3) które stanowià pomoc publicznà:

a) udzielanà w celu naprawienia
szkód wyrzàdzonych przez kl´-
ski ˝ywio∏owe lub inne nadzwy-
czajne zdarzenia,

b) udzielanà w celu zapobie˝enia
lub likwidacji powa˝nych zak∏ó-
ceƒ w gospodarce o charakterze
ponadsektorowym,

c) udzielanà w celu wsparcia krajo-
wych przedsi´biorców dzia∏ajà-
cych w ramach przedsi´wzi´cia
gospodarczego podejmowane-
go w interesie europejskim,

d) udzielanà w celu promowania
i wspierania kultury, dziedzic-
twa narodowego, nauki i oÊwia-
ty,

e) b´dàcà rekompensatà za reali-
zacj´ us∏ug Êwiadczonych
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w ogólnym interesie gospodar-
czym powierzonych na podsta-
wie odr´bnych przepisów,

f) na szkolenia,

g) na zatrudnienie,

h) na rozwój ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw,

i) na restrukturyzacj´,

j) na ochron´ Êrodowiska,

k) na prace badawczo-rozwojowe,

l) regionalnà,

m) udzielanà na inne przeznaczenia
okreÊlone na podstawie § 6
przez Rad´ Ministrów.

§ 2. Ulgi w sp∏acie zobowiàzaƒ podatko-
wych, o których mowa w art. 67a,
w przypadku wymienionym w § 1
pkt 3 lit. a, mogà byç udzielane jako
pomoc indywidualna albo w ramach
programów pomocowych okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach.

§ 3. Ulgi w sp∏acie zobowiàzaƒ podatko-
wych, o których mowa w art. 67a,
w przypadku wymienionym w § 1
pkt 3 lit. b—d, mogà byç udzielane
jako pomoc indywidualna zgodna
z programami rzàdowymi lub samo-
rzàdowymi albo udzielana w ramach
programów pomocowych okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach.

§ 4. Ulgi w sp∏acie zobowiàzaƒ podatko-
wych, o których mowa w art. 67a,
w przypadkach wymienionych w § 1
pkt 3 lit. e—m, mogà byç udzielane
po spe∏nieniu szczegó∏owych warun-
ków okreÊlonych na podstawie § 5
i 6. 

§ 5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, szczegó∏owe warunki
udzielania ulg w sp∏acie zobowiàzaƒ
podatkowych, o których mowa
w art. 67a, w przypadkach wymienio-
nych w § 1 pkt 3 lit. e—l wraz ze
wskazaniem przypadków, w których
ulgi udzielane sà jako pomoc indywi-
dualna, majàc na uwadze dopusz-
czalne przeznaczenia i warunki udzie-
lania pomocy paƒstwa okreÊlone
w przepisach prawa wspólnotowego.

§ 6. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzeƒ, inne ni˝
okreÊlone w § 1 pkt 3 lit. a—l, prze-
znaczenia pomocy udzielanej w for-
mie ulg w sp∏acie zobowiàzaƒ podat-
kowych, o których mowa w art. 67a,
oraz szczegó∏owe warunki udzielania
tych ulg dla okreÊlonych przez Rad´
Ministrów przeznaczeƒ wraz ze
wskazaniem przypadków, w których

ulgi udzielane sà jako pomoc indywi-
dualna, majàc na uwadze dopusz-
czalnoÊç i warunki udzielania pomo-
cy paƒstwa okreÊlone w przepisach
prawa wspólnotowego.

Art. 67c. § 1. Przepisy art. 67a § 1 pkt 1 i 2 oraz
art. 67b stosuje si´ odpowiednio do
nale˝noÊci przypadajàcych od p∏atni-
ków lub inkasentów. 

§ 2. Przepisy art. 67a oraz art. 67b stosu-
je si´ odpowiednio do nale˝noÊci
przypadajàcych od spadkobierców
podatnika lub p∏atnika oraz osób
trzecich. 

Art. 67d. § 1. Organ podatkowy mo˝e z urz´du
udzielaç ulg w sp∏acie zobowiàzaƒ
podatkowych, o których mowa
w art. 67a § 1 pkt 3, je˝eli:

1) zachodzi uzasadnione przypusz-
czenie, ˝e w post´powaniu egzeku-
cyjnym nie uzyska si´ kwoty prze-
wy˝szajàcej wydatki egzekucyjne;

2) kwota zaleg∏oÊci podatkowej nie
przekracza pi´ciokrotnej wartoÊci
kosztów upomnienia w post´po-
waniu egzekucyjnym;

3) kwota zaleg∏oÊci podatkowej nie
zosta∏a zaspokojona w zakoƒczo-
nym post´powaniu likwidacyjnym
lub upad∏oÊciowym;

4) podatnik zmar∏, nie pozostawiajàc
˝adnego majàtku lub pozostawi∏
ruchomoÊci niepodlegajàce egze-
kucji na podstawie odr´bnych
przepisów albo pozostawi∏ przed-
mioty codziennego u˝ytku domo-
wego, których ∏àczna wartoÊç nie
przekracza kwoty 5 000 z∏, i jedno-
czeÊnie brak jest spadkobierców
innych ni˝ Skarb Paƒstwa lub jed-
nostka samorzàdu terytorialnego
oraz nie ma mo˝liwoÊci orzecze-
nia odpowiedzialnoÊci podatkowej
osoby trzeciej.

§ 2. W przypadkach, o których mowa
w § 1 pkt 3 i 4, decyzj´ umarzajàcà
zaleg∏oÊç podatkowà pozostawia si´
w aktach sprawy.

§ 3. Przepisy § 1 pkt 3 i 4 i § 2 stosuje si´
odpowiednio do umarzania zaleg∏o-
Êci p∏atnika lub inkasenta.

Art. 67e. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, w∏aÊciwoÊç rzeczowà poszcze-
gólnych organów podatkowych w spra-
wach stosowania ulg w sp∏acie zobowià-
zaƒ podatkowych, uwzgl´dniajàc wyso-
koÊç kwoty b´dàcej przedmiotem ulgi
oraz terminy wp∏at podatku lub zaleg∏o-
Êci podatkowej.”; 
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34) w art. 70:

a) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) od dnia wydania decyzji, o których mowa
w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, do dnia terminu
p∏atnoÊci odroczonego podatku lub zaleg∏o-
Êci podatkowej, ostatniej raty podatku lub
ostatniej raty zaleg∏oÊci podatkowej;”, 

b) w § 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia
biegnie on na nowo od dnia nast´pujàcego po
dniu, w którym zastosowano Êrodek egzekucyj-
ny.”,

c) uchyla si´ § 5,

d) § 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„§ 6. Bieg terminu przedawnienia zobowiàzania
podatkowego zostaje zawieszony z dniem:

1) wszcz´cia post´powania w sprawie
o przest´pstwo skarbowe lub wykrocze-
nie skarbowe, je˝eli podejrzenie pope∏-
nienia przest´pstwa lub wykroczenia
wià˝e si´ z niewykonaniem tego zobo-
wiàzania;

2) wniesienia skargi do sàdu administra-
cyjnego na decyzj´ dotyczàcà tego zo-
bowiàzania;

3) wniesienia ˝àdania ustalenia przez sàd
powszechny istnienia lub nieistnienia
stosunku prawnego lub prawa.

§ 7. Termin przedawnienia biegnie dalej od
dnia nast´pujàcego po dniu:

1) prawomocnego zakoƒczenia post´po-
wania w sprawie o przest´pstwo skar-
bowe lub wykroczenie skarbowe;

2) dor´czenia organowi podatkowemu od-
pisu orzeczenia sàdu administracyjne-
go, ze stwierdzeniem jego prawomoc-
noÊci;

3) uprawomocnienia si´ orzeczenia sàdu
powszechnego w sprawie ustalenia ist-
nienia lub nieistnienia stosunku praw-
nego lub prawa.”;

35) uchyla si´ art. 70b;

36) art. 71 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 71. Przepisy art. 70 stosuje si´ odpowiednio
do nale˝noÊci p∏atników lub inkasentów
z tytu∏u niepobranych albo niewp∏aco-
nych podatków.”; 

37) w art. 72 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zobowiàzania zap∏aconego przez osob´ trzecià
lub spadkobierc´, je˝eli w decyzji o ich odpo-
wiedzialnoÊci podatkowej lub decyzji ustalajà-
cej wysokoÊç zobowiàzania podatkowego
spadkodawcy okreÊlono je nienale˝nie lub
w wysokoÊci wi´kszej od nale˝nej.”; 

38) w art. 73 w § 1 pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5) zap∏aty przez osob´ trzecià lub spadkobierc´
nale˝noÊci wynikajàcej z decyzji o odpowie-
dzialnoÊci podatkowej lub decyzji ustalajàcej
wysokoÊç zobowiàzania podatkowego spad-
kodawcy, je˝eli nale˝noÊç ta zosta∏a okreÊlona
nienale˝nie lub w wysokoÊci wi´kszej od na-
le˝nej;

6) z∏o˝enia korekty deklaracji w podatku od towa-
rów i us∏ug obni˝ajàcej wysokoÊç zobowiàza-
nia podatkowego, w zwiàzku ze zwi´kszeniem
kwoty podatku naliczonego lub obni˝eniem
kwoty podatku nale˝nego w rozumieniu prze-
pisów o podatku od towarów i us∏ug.”; 

39) w art. 75 w § 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w deklaracjach innych ni˝ wymienione
w art. 73 § 2 pkt 2 i 3, z wyjàtkiem deklaracji
dotyczàcej zaliczek na podatek dochodowy,
wykazali zobowiàzanie podatkowe nienale˝ne
lub w wysokoÊci wi´kszej od nale˝nej i wp∏aci-
li zadeklarowany podatek,”; 

40) art. 76 otrzymuje brzmienie:

„Art. 76. § 1. Nadp∏aty wraz z ich oprocentowa-
niem podlegajà zaliczeniu z urz´du
na poczet zaleg∏oÊci podatkowych
wraz z odsetkami za zw∏ok´, odsetek
za zw∏ok´ okreÊlonych w decyzji,
o której mowa w art. 53a, oraz bie˝à-
cych zobowiàzaƒ podatkowych,
a w razie ich braku podlegajà zwroto-
wi z urz´du, chyba ˝e podatnik z∏o˝y
wniosek o zaliczenie nadp∏aty w ca-
∏oÊci lub w cz´Êci na poczet przy-
sz∏ych zobowiàzaƒ podatkowych,
z zastrze˝eniem § 2.

§ 2. Nadp∏aty, których wysokoÊç nie prze-
kracza wysokoÊci kosztów upomnie-
nia w post´powaniu egzekucyjnym,
podlegajà z urz´du zaliczeniu na po-
czet zaleg∏oÊci podatkowych wraz
z odsetkami za zw∏ok´, odsetek za
zw∏ok´ okreÊlonych w decyzji, o któ-
rej mowa w art. 53a, oraz bie˝àcych
zobowiàzaƒ podatkowych, a w razie
ich braku — na poczet przysz∏ych zo-
bowiàzaƒ podatkowych, chyba ˝e
podatnik wystàpi o ich zwrot.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´ odpowied-
nio do zaliczania nadp∏aty p∏atnika
lub inkasenta na poczet jego zaleg∏o-
Êci podatkowych, bie˝àcych zobo-
wiàzaƒ podatkowych lub zobowià-
zaƒ powsta∏ych w zwiàzku z wykony-
waniem obowiàzków p∏atnika lub in-
kasenta.”; 

41) w art. 76a w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) powstania nadp∏aty — w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 73 § 1 pkt 1—3 i 5 oraz § 2;”;
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42) w art. 77:

a) w § 1 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzajà-
cej nadp∏at´ lub okreÊlajàcej wysokoÊç nad-
p∏aty;

3) 14 dni od dnia dor´czenia organowi podat-
kowemu odpisu orzeczenia sàdu administra-
cyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomoc-
noÊci, uchylajàcego decyzj´ organu podatko-
wego pierwszej instancji lub stwierdzajàce-
go jej niewa˝noÊç, z zastrze˝eniem § 3;”,

b) § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. W przypadku skorygowania deklaracji:

1) w trybie okreÊlonym w art. 274 § 1 pkt 1
— nadp∏ata podlega zwrotowi w termi-
nie 3 miesi´cy od dnia up∏ywu terminu
do wniesienia sprzeciwu;

2) przez podatnika — nadp∏ata podlega
zwrotowi w terminie 3 miesi´cy od dnia
jej skorygowania.

§ 3. W przypadku uchylenia decyzji, o której
mowa w § 1 pkt 1 lit. a—d, lub stwierdze-
nia jej niewa˝noÊci, je˝eli nast´pnie, w ter-
minie 3 miesi´cy od dnia uchylenia lub
stwierdzenia niewa˝noÊci przez organ po-
datkowy lub od dnia dor´czenia organowi
podatkowemu odpisu orzeczenia sàdu ad-
ministracyjnego ze stwierdzeniem jego
prawomocnoÊci, uchylajàcego decyzj´ lub
stwierdzajàcego jej niewa˝noÊç, zostanie
wydana decyzja w tej samej sprawie, nad-
p∏ata, którà stanowi ró˝nica mi´dzy podat-
kiem wp∏aconym a podatkiem wynikajà-
cym z tej decyzji, podlega zwrotowi w ter-
minie 30 dni od dnia wydania nowej decy-
zji.”; 

43) w art. 78:
a) w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w przypadku przewidzianym w art. 77 § 1
pkt 5 i § 2 — od dnia powstania nadp∏aty, je-
˝eli nadp∏ata nie zosta∏a zwrócona w termi-
nie 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia zeznania lub
deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, lub
od dnia skorygowania zeznania lub deklara-
cji w trybie art. 274 lub art. 274a.”, 

b) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W przypadku przewidzianym w art. 77 § 1
pkt 4 oprocentowanie przys∏uguje za
okres:

1) od dnia powstania nadp∏aty do dnia jej
zwrotu — pod warunkiem z∏o˝enia przez
podatnika wniosku o zwrot nadp∏aty
w terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝y-
cie orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyj-
nego lub od dnia, w którym uchylono
lub zmieniono w ca∏oÊci lub w cz´Êci akt
normatywny;

2) od dnia powstania nadp∏aty do trzydzie-
stego dnia od dnia wejÊcia w ˝ycie orze-

czenia Trybuna∏u Konstytucyjnego lub
od dnia, w którym uchylono lub zmie-
niono w ca∏oÊci lub w cz´Êci akt norma-
tywny — je˝eli wniosek o zwrot nadp∏a-
ty zosta∏ z∏o˝ony po up∏ywie 30 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie orzeczenia Trybu-
na∏u Konstytucyjnego lub od dnia,
w którym uchylono lub zmieniono w ca-
∏oÊci lub w cz´Êci ten akt.”; 

44) w art. 79 w § 2 w pkt 1 uchyla si´ lit. c;

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

„§ 1. Je˝eli odr´bne przepisy nie stanowià inaczej,
podatnicy, p∏atnicy i inkasenci mogà skory-
gowaç uprzednio z∏o˝onà deklaracj´.”;

46) uchyla si´ art. 81a;

47) w art. 81b:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

1) ulega zawieszeniu na czas trwania po-
st´powania podatkowego lub kontroli
podatkowej — w zakresie obj´tym tym
post´powaniem lub kontrolà;

2) przys∏uguje nadal po zakoƒczeniu:

a) kontroli podatkowej,

b) post´powania podatkowego — w za-
kresie nieobj´tym decyzjà okreÊlajà-
cà wysokoÊç zobowiàzania podatko-
wego.”,

b) po § 2 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Przepisu § 1 pkt 2 lit. a nie stosuje si´ w za-
kresie podatku od towarów i us∏ug.”;

48) uchyla si´ art. 81c;

49) w art. 82:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Banki i spó∏dzielcze kasy oszcz´dnoÊcio-
wo-kredytowe obowiàzane sà do sporzà-
dzania i przekazywania ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw finansów publicznych,
w formie dokumentu elektronicznego, co-
miesi´cznych informacji o za∏o˝onych i zli-
kwidowanych rachunkach bankowych
zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci
gospodarczej, w terminie do 7. dnia na-
st´pnego miesiàca.”,

b) uchyla si´ § 2b,

c) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Banki, spó∏dzielcze kasy oszcz´dnoÊcio-
wo-kredytowe oraz inne instytucje finan-
sowe, na pisemne ˝àdanie ministra w∏a-
Êciwego do spraw finansów publicznych
lub jego upowa˝nionego przedstawiciela,
sà obowiàzane do udzielenia informacji
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w razie wystàpienia w∏adz paƒstw obcych
— w zakresie i na zasadach okreÊlonych
w rozdziale 2 dzia∏u VIIa oraz wynikajà-
cych z ratyfikowanych umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania i innych raty-
fikowanych umów mi´dzynarodowych,
których stronà jest Rzeczpospolita Pol-
ska.”,

d) dodaje si´ § 7 i 8 w brzmieniu:

„§ 7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych majàc na uwadze usprawnienie
przekazywania i przetwarzania informacji,
o których mowa w § 2, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

1) format i tryb przekazywania dokumentu
elektronicznego, uwzgl´dniajàc jego za-
bezpieczenie przed nieuprawnionym
dost´pem;

2) wzór informacji o za∏o˝onych i zlikwido-
wanych rachunkach bankowych oraz ra-
chunkach w spó∏dzielczych kasach
oszcz´dnoÊciowo-kredytowych, o któ-
rych mowa w § 2, uwzgl´dniajàc numer
rachunku, dat´ jego za∏o˝enia albo li-
kwidacji, dane identyfikujàce posiada-
cza rachunku, w tym nazwisko i imi´ lub
nazw´ posiadacza, miejsce zamieszka-
nia lub adres siedziby, rodzaj i numer
identyfikatora posiadacza rachunku,
kod kraju posiadacza rachunku, numer
identyfikacji podatkowej.

§ 8. Obowiàzek okreÊlony w § 2 mo˝e byç wy-
konany za poÊrednictwem instytucji,
o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo banko-
we.”;

50) uchyla si´ art. 89 i 90;

51) w art. 93 uchyla si´ § 3;

52) art. 93c otrzymuje brzmienie:

„Art. 93c. § 1. Osoby prawne przejmujàce lub oso-
by prawne powsta∏e w wyniku po-
dzia∏u wst´pujà, z dniem podzia∏u
lub z dniem wydzielenia, we wszel-
kie przewidziane w przepisach pra-
wa podatkowego prawa i obowiàzki
osoby prawnej dzielonej pozostajà-
ce w zwiàzku z przydzielonymi im,
w planie podzia∏u, sk∏adnikami ma-
jàtku.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´, je˝eli majà-
tek przejmowany na skutek podzia-
∏u, a przy podziale przez wydziele-
nie — tak˝e majàtek osoby prawnej
dzielonej, stanowi zorganizowanà
cz´Êç przedsi´biorstwa.”;

53) uchyla si´ art. 97a;

54) w art. 100:

a) § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Organy podatkowe w∏aÊciwe ze wzgl´du
na ostatnie miejsce zamieszkania spadko-
dawcy orzekajà w odr´bnych decyzjach
o zakresie odpowiedzialnoÊci poszczegól-
nych spadkobierców lub okreÊlajà wyso-
koÊç nadp∏aty albo zwrotu podatku.

§ 2. W decyzji organ podatkowy okreÊla wyso-
koÊç znanych w dniu otwarcia spadku zo-
bowiàzaƒ spadkodawcy, o których mowa
w art. 98 § 1 i 2, z zastrze˝eniem § 2a.”,

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

„§ 2a. Wydajàc decyzj´, organ podatkowy okre-
Êla prawid∏owà wysokoÊç zobowiàzania
podatkowego, wysokoÊç poniesionej
straty uprawniajàcej spadkobierców do
skorzystania, zgodnie z przepisami pra-
wa podatkowego, z ulg podatkowych,
wysokoÊç nadp∏aty lub zwrotu podatku,
je˝eli ich wysokoÊç jest inna ni˝ wykaza-
na w deklaracji z∏o˝onej przez spadko-
dawc´ albo spadkodawca deklaracji nie
z∏o˝y∏.”;

55) w art. 103 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) decyzjach wydanych na podstawie art. 67a § 1
pkt 1 lub 2, je˝eli nie up∏ynà∏ termin p∏atnoÊci
odroczonego podatku lub zaleg∏oÊci podatko-
wej lub termin p∏atnoÊci rat;”;

56) w art. 109 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W sprawie odpowiedzialnoÊci podatkowej
osoby trzeciej przepisy art. 29, art. 47 § 1,
art. 51 § 1, art. 53 § 3, art. 55, art. 57, art. 59,
art. 60 oraz art. 64—66 stosuje si´ odpowied-
nio.”;

57) w art. 112:

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) sk∏adników majàtku zwiàzanego z prowa-
dzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà wymienio-
nych w § 2, je˝eli ich wartoÊç jednostkowa
w dniu zbycia wynosi co najmniej 15 000 z∏”,

b) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Nabywca odpowiada równie˝ za zaleg∏o-
Êci podatkowe i inne nale˝noÊci zbywcy,
wymienione w art. 107 § 2 pkt 2—4, z za-
strze˝eniem § 4 pkt 2, powsta∏e po dniu
wydania zaÊwiadczenia, o którym mowa
w art. 306g, a przed dniem nabycia przed-
si´biorstwa, jego cz´Êci lub sk∏adników
majàtku, je˝eli od dnia wydania zaÊwiad-
czenia do dnia zbycia:

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

2) up∏yn´∏y 3 dni — w przypadku zbycia
sk∏adników majàtku.”; 
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58) art. 117 otrzymuje brzmienie:

„Art. 117. § 1. Osoby prawne przejmujàce lub
osoby prawne powsta∏e w wyniku
podzia∏u (osoby nowo zawiàzane)
odpowiadajà solidarnie ca∏ym swo-
im majàtkiem za zaleg∏oÊci podat-
kowe osoby prawnej dzielonej, je-
˝eli majàtek przejmowany na skutek
podzia∏u, a przy podziale przez wy-
dzielenie — tak˝e majàtek osoby
prawnej dzielonej, nie stanowi zor-
ganizowanej cz´Êci przedsi´bior-
stwa.

§ 2. Zakres odpowiedzialnoÊci osób
prawnych przejmujàcych lub osób
prawnych nowo zawiàzanych ogra-
niczony jest do wartoÊci aktywów
netto nabytych, wynikajàcych z pla-
nu podzia∏u.

§ 3. Zakres odpowiedzialnoÊci osób
prawnych przejmujàcych lub osób
prawnych nowo zawiàzanych przy
podziale przez wydzielenie ograni-
czony jest do zaleg∏oÊci z tytu∏u zo-
bowiàzaƒ podatkowych powsta∏ych
do dnia wydzielenia.

§ 4. Przepis art. 115 § 4 stosuje si´ od-
powiednio do orzekania o odpowie-
dzialnoÊci podatkowej za zaleg∏oÊci
podatkowe osoby prawnej wykre-
Êlonej z w∏aÊciwego rejestru na
skutek jej podzia∏u.”;

59) po art. 117 dodaje si´ art. 117a w brzmieniu:

„Art. 117a. Gwarant lub por´czyciel, którego za-
bezpieczenie zosta∏o przyj´te przez or-
gan podatkowy, odpowiada ca∏ym
swoim majàtkiem, solidarnie z podat-
nikiem, p∏atnikiem, inkasentem, ich
nast´pcà prawnym lub osobà trzecià,
za zobowiàzanie wynikajàce z decyzji,
która jest przedmiotem zabezpiecze-
nia, wraz z odsetkami za zw∏ok´, oraz
kosztami post´powania egzekucyjne-
go powsta∏ymi w zwiàzku z wykona-
niem tej decyzji — do wysokoÊci kwo-
ty gwarancji lub por´czenia i w termi-
nie wskazanym w gwarancji lub por´-
czeniu.”;

60) w art. 118 w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmie-
nie:

„Przepisy art. 70 § 2 pkt 1, § 3 i 4 stosuje si´ odpo-
wiednio, z tym ˝e termin biegu przedawnienia po
jego przerwaniu wynosi 3 lata.”;

61) w art. 133 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Stronà w post´powaniu podatkowym jest
podatnik, p∏atnik, inkasent lub ich nast´pca
prawny, a tak˝e osoby trzecie, o których mo-
wa w art. 110—117a, które z uwagi na swój
interes prawny ˝àdajà czynnoÊci organu po-

datkowego, do której czynnoÊç organu po-
datkowego si´ odnosi lub której interesu
prawnego dzia∏anie organu podatkowego
dotyczy.”;

62) po art. 133 dodaje si´ art. 133a w brzmieniu:

„Art. 133a. § 1. Organizacja spo∏eczna mo˝e
w sprawie dotyczàcej innej osoby,
za jej zgodà, wyst´powaç z ˝àda-
niem:

1) wszcz´cia post´powania,

2) dopuszczenia jej do udzia∏u
w post´powaniu

— je˝eli jest to uzasadnione celami
statutowymi tej organizacji i gdy
przemawia za tym interes publicz-
ny. 

§ 2. Organ podatkowy, uznajàc ˝àda-
nie organizacji spo∏ecznej za uza-
sadnione, postanawia o wszcz´ciu
post´powania z urz´du lub o do-
puszczeniu organizacji do udzia∏u
w post´powaniu. Na postanowie-
nie o odmowie wszcz´cia post´po-
wania lub dopuszczenia do udzia∏u
w post´powaniu organizacji spo-
∏ecznej s∏u˝y za˝alenie. 

§ 3. Organizacja spo∏eczna uczestniczy
w post´powaniu na prawach stro-
ny.”;

63) w art. 143:

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

„§ 1a. Upowa˝nienie mo˝e obejmowaç podpi-
sywanie pism podpisem elektronicznym
oraz ich przesy∏anie za pomocà Êrodków
komunikacji elektronicznej — z wy∏àcze-
niem wydawania zaÊwiadczeƒ.”, 

b) w § 2 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Upowa˝nienie, o którym mowa w § 1 i 1a, mo-
˝e byç udzielone równie˝:”;

64) art. 144 otrzymuje brzmienie:

„Art. 144. Organ podatkowy dor´cza pisma za po-
kwitowaniem przez poczt´, przez swo-
ich pracowników lub przez osoby
uprawnione na podstawie odr´bnych
przepisów.”;

65) po art. 144 dodaje si´ art. 144a w brzmieniu:

„Art. 144a. § 1. Dor´czanie pism, z wyjàtkiem za-
Êwiadczeƒ, mo˝e nastàpiç za po-
mocà Êrodków komunikacji elek-
tronicznej, w rozumieniu przepi-
sów o Êwiadczeniu us∏ug drogà
elektronicznà, na adres poczty
elektronicznej strony, jej przedsta-
wiciela lub pe∏nomocnika, je˝eli
wystàpiono do organu podatko-
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wego o dor´czanie pism drogà
elektronicznà.

§ 2. W sprawie sporzàdzania struktury
pism w formie dokumentów elek-
tronicznych oraz warunków orga-
nizacyjno-technicznych stosuje si´
odpowiednio przepisy ustawy —
Kodeks post´powania administra-
cyjnego oraz przepisy wykonaw-
cze wydane na jej podstawie.”;

66) w art. 146 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W toku post´powania strona oraz jej przed-
stawiciel lub pe∏nomocnik majà obowiàzek
zawiadomiç organ podatkowy o zmianie
swojego adresu, w tym adresu poczty elek-
tronicznej, je˝eli wystàpiono o dor´czanie
pism drogà elektronicznà.”;

67) w art. 148 w § 2 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) na wskazany adres poczty elektronicznej.”; 

68) art. 151 otrzymuje brzmienie:

„Art. 151. Osobom prawnym oraz jednostkom or-
ganizacyjnym niemajàcym osobowoÊci
prawnej pisma dor´cza si´ w lokalu 
ich siedziby lub w miejscu prowadze-
nia dzia∏alnoÊci — osobie upowa˝nionej
do odbioru korespondencji. Przepisy
art. 146, art. 148 § 2 pkt 1 i 3 oraz art. 150
stosuje si´ odpowiednio.”;

69) w art. 152 po § 2 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. W przypadku dor´czenia pisma za pomocà
Êrodków komunikacji elektronicznej, dor´-
czenie jest skuteczne, je˝eli w terminie 2 dni
od dnia wys∏ania pisma organ podatkowy
otrzyma w formie elektronicznej potwierdze-
nie dor´czenia pisma. W razie nieotrzymania
takiego potwierdzenia organ podatkowy do-
r´cza pismo w sposób okreÊlony w art. 144.”;

70) w art. 153 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli adresat odmawia przyj´cia pisma
przes∏anego mu w sposób okreÊlony
w art. 144, pismo zwraca si´ nadawcy z ad-
notacjà o odmowie jego przyj´cia i datà od-
mowy. Pismo wraz z adnotacjà w∏àcza si´ do
akt sprawy.”;

71) po art. 154 dodaje si´ art. 154a—154c w brzmieniu: 

„Art. 154a. § 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych mo˝e wystàpiç
do w∏adzy Paƒstwa Cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej w∏aÊciwej
w sprawach podatkowych, zwanej
dalej „obcà w∏adzà”, z wnioskiem
o dor´czenie pisma organu podat-
kowego. 

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1,
powinien zawieraç dane niezb´d-

ne do identyfikacji podmiotu, któ-
remu ma byç dor´czone pismo,
w szczególnoÊci nazwisko lub na-
zw´ (firm´) oraz adres.

Art. 154b. Pisma pochodzàce od obcej w∏adzy
dor´cza organ podatkowy wskazany
przez ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych, stosujàc przepi-
sy art. 144—154.

Art. 154c. Przepisy art. 154a i 154b stosuje si´ do
dor´czania pism w zakresie spraw,
o których mowa w art. 305b. Pisma ob-
cych w∏adz w sprawach niewymienio-
nych w art. 305b sà dor´czane z zacho-
waniem zasady wzajemnoÊci.”;

72) w art. 165:

a) § 3b otrzymuje brzmienie:

„§ 3b. Datà wszcz´cia post´powania na ˝àdanie
strony wniesione za pomocà Êrodków
komunikacji elektronicznej jest dzieƒ
otrzymania ˝àdania przez organ podatko-
wy lub przez jednostk´ informatycznà
obs∏ugi administracji podatkowej.”,

b) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) umorzenia zaleg∏oÊci podatkowych w przy-
padkach, o których mowa w art. 67d § 1.”,

c) po § 6 dodaje si´ § 7 w brzmieniu:

„§ 7. Organ podatkowy nie wydaje postanowie-
nia o wszcz´ciu post´powania w przypad-
ku z∏o˝enia zeznania podatkowego przez
podatników podatku od spadków i daro-
wizn. W tym przypadku za dat´ wszcz´cia
post´powania przyjmuje si´ dat´ z∏o˝enia
zeznania.”;

73) w art. 168:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Podania (˝àdania, wyjaÊnienia, odwo∏a-
nia, za˝alenia, ponaglenia, wnioski) mogà
byç wnoszone na piÊmie, telegraficznie
lub za pomocà dalekopisu, telefaksu, Êrod-
ków komunikacji elektronicznej albo za
pomocà formularza umieszczonego na
stronie internetowej w∏aÊciwego organu
podatkowego lub jednostki informatycz-
nej obs∏ugi administracji podatkowej,
umo˝liwiajàcego wprowadzenie danych
do systemu teleinformatycznego tego or-
ganu lub jednostki, a tak˝e ustnie do pro-
toko∏u.”,

b) § 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„§ 4. Organ podatkowy obowiàzany jest po-
twierdziç wniesienie podania, je˝eli wno-
szàcy je tego za˝àda. Organ podatkowy
lub jednostka informatyczna obs∏ugi ad-
ministracji podatkowej poÊwiadcza, w for-
mie elektronicznej, wniesienie podania za
pomocà Êrodków komunikacji elektronicz-
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nej albo za pomocà formularza umieszczo-
nego na stronie internetowej w∏aÊciwego
organu podatkowego.

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

74) art. 181 otrzymuje brzmienie:

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

75) w art. 182 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Przepisy § 1 stosuje si´ odpowiednio do za-
k∏adów ubezpieczeƒ, funduszy inwestycyj-
nych i banków prowadzàcych dzia∏alnoÊç
maklerskà, w zakresie prowadzonych indywi-
dualnych kont emerytalnych, a tak˝e do do-
mów maklerskich oraz spó∏dzielczych kas
oszcz´dnoÊciowo-kredytowych.”;

76) po art. 199 dodaje si´ art. 199a w brzmieniu:

„Art. 199a. § 1. Organ podatkowy dokonujàc usta-
lenia treÊci czynnoÊci prawnej,
uwzgl´dnia zgodny zamiar stron
i cel czynnoÊci, a nie tylko dos∏ow-
ne brzmienie oÊwiadczeƒ woli z∏o-
˝onych przez strony czynnoÊci.

§ 2. Je˝eli pod pozorem dokonania
czynnoÊci prawnej dokonano in-
nej czynnoÊci prawnej, skutki po-
datkowe wywodzi si´ z tej ukrytej
czynnoÊci prawnej.

§ 3. Je˝eli z dowodów zgromadzonych
w toku post´powania, w szczegól-
noÊci zeznaƒ strony, chyba ˝e stro-
na odmawia sk∏adania zeznaƒ,
wynikajà wàtpliwoÊci co do istnie-
nia lub nieistnienia stosunku
prawnego lub prawa, z którym
zwiàzane sà skutki podatkowe, or-
gan podatkowy wyst´puje do sà-
du powszechnego o ustalenie ist-
nienia lub nieistnienia tego sto-
sunku prawnego lub prawa.”;

77) w art. 201 w § 1 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) w razie wystàpienia, na podstawie ratyfikowa-
nych umów o unikaniu podwójnego opodatko-

wania lub innych ratyfikowanych umów mi´-
dzynarodowych, których stronà jest Rzeczpo-
spolita Polska, do organów innego paƒstwa
o udzielenie informacji niezb´dnych do ustale-
nia lub okreÊlenia wysokoÊci zobowiàzania po-
datkowego.”;

78) w art. 208 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Gdy post´powanie z jakiejkolwiek przyczyny
sta∏o si´ bezprzedmiotowe, w szczególnoÊci
w razie przedawnienia zobowiàzania podat-
kowego, organ podatkowy wydaje decyzj´
o umorzeniu post´powania.”;

79) art. 212 otrzymuje brzmienie:

„Art. 212. Organ podatkowy, który wyda∏ decyzj´,
jest nià zwiàzany od chwili jej dor´cze-
nia. Decyzje, o których mowa w art. 67d,
wià˝à organ podatkowy od chwili ich
wydania.”;

80) uchyla si´ art. 223a;

81) art. 224 i 224a otrzymujà brzmienie:

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

§ 2. Organ podatkowy, z urz´du lub na
wniosek strony, wstrzymuje w dro-
dze postanowienia wykonanie de-
cyzji w ca∏oÊci lub w cz´Êci, w przy-
padku uzasadnionym wa˝nym inte-
resem strony lub interesem pu-
blicznym.

§ 3. Wniosek o wstrzymanie wykonania
decyzji mo˝e byç z∏o˝ony równie˝
przed wniesieniem odwo∏ania.

§ 4. W sprawie wstrzymania wykonania
decyzji postanawia:

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

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

§ 5. Na postanowienie w sprawie
wstrzymania wykonania decyzji
s∏u˝y za˝alenie.

Art. 224a. § 1. Organ podatkowy, z urz´du lub na
wniosek strony, wstrzymuje wyko-
nanie zaskar˝onej decyzji w ca∏oÊci
lub w cz´Êci do dnia wydania osta-
tecznej decyzji lub, w razie wniesie-
nia skargi do sàdu administracyjne-
go, do momentu uprawomocnienia
si´ orzeczenia sàdu administracyj-
nego w przypadku:
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1) przyj´cia na wniosek strony za-
bezpieczenia wykonania zobo-
wiàzania wynikajàcego z decyzji
wraz z odsetkami za zw∏ok´,
o którym mowa w art. 33d —
wstrzymanie wykonania decyzji
nast´puje do wysokoÊci zabez-
pieczenia, lub

2) zabezpieczenia wykonania zobo-
wiàzania wynikajàcego z decyzji
wraz z odsetkami za zw∏ok´ przez
ustanowienie hipoteki przymu-
sowej lub zastawu skarbowego
korzystajàcych z pierwszeƒstwa
zaspokojenia — wstrzymanie wy-
konania decyzji nast´puje do wy-
sokoÊci odpowiadajàcej wartoÊci
przedmiotu hipoteki przymuso-
wej lub zastawu skarbowego.

§ 2. W zakresie, o którym mowa w § 1
pkt 1, przepisy art. 33d—33g oraz
art. 224 § 4 i 5 stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

82) w art. 224b dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 oraz dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Wstrzymanie wykonania decyzji nie ma
wp∏ywu na naliczanie odsetek za zw∏ok´.”;

83) w art. 233 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Samorzàdowe kolegium odwo∏awcze upraw-
nione jest do wydania decyzji uchylajàcej
i rozstrzygajàcej spraw´ co do istoty jedynie
w przypadku, gdy przepisy prawa nie pozo-
stawiajà sposobu jej rozstrzygni´cia uznaniu
organu podatkowego pierwszej instancji.
W pozosta∏ych przypadkach samorzàdowe
kolegium odwo∏awcze uwzgl´dniajàc odwo-
∏anie, ogranicza si´ do uchylenia zaskar˝onej
decyzji.”; 

84) po art. 234 dodaje si´ art. 234a w brzmieniu:

„Art. 234a. Organ odwo∏awczy zwraca akta spra-
wy organowi pierwszej instancji nie
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie terminu do
wniesienia skargi do sàdu administra-
cyjnego.”;

85) w art. 240:

a) w § 1 w pkt 8 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 9—11 w brzmieniu:

„9) ratyfikowana umowa o unikaniu podwójne-
go opodatkowania lub inna ratyfikowana
umowa mi´dzynarodowa, której stronà jest
Rzeczpospolita Polska, ma wp∏yw na treÊç
wydanej decyzji;

10) wynik zakoƒczonej procedury wzajemnego
porozumiewania lub procedury arbitra˝o-
wej, prowadzonych na podstawie ratyfiko-
wanej umowy o unikaniu podwójnego opo-
datkowania lub innej ratyfikowanej umowy

mi´dzynarodowej, której stronà jest Rzecz-
pospolita Polska, ma wp∏yw na treÊç wyda-
nej decyzji;

11) orzeczenie Europejskiego Trybuna∏u Spra-
wiedliwoÊci ma wp∏yw na treÊç wydanej de-
cyzji.”,

b) § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. Je˝eli sfa∏szowanie dowodu lub pope∏nie-
nie przest´pstwa jest oczywiste, a wzno-
wienie post´powania jest niezb´dne w ce-
lu ochrony interesu publicznego, post´po-
wanie z przyczyn okreÊlonych w § 1 pkt 1
lub 2 mo˝e byç wznowione równie˝ przed
wydaniem przez sàd orzeczenia stwierdza-
jàcego sfa∏szowanie dowodu lub pope∏-
nienie przest´pstwa.

§ 3. Z przyczyn okreÊlonych w § 1 pkt 1 i 2
mo˝na wznowiç post´powanie tak˝e
w przypadku, gdy post´powanie przed sà-
dem nie mo˝e byç wszcz´te na skutek
up∏ywu czasu lub z innych przyczyn, okre-
Êlonych w przepisach prawa.”; 

86) w art. 241 w § 2 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) pkt 9 nast´puje tylko na ˝àdanie strony.”;

87) w art. 243 uchyla si´ § 1a;

88) w art. 260 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Stronie, która ponios∏a szkod´ na skutek wy-
dania decyzji, która nast´pnie zosta∏a uchy-
lona w wyniku wznowienia post´powania
lub stwierdzono niewa˝noÊç tej decyzji, s∏u˝y
odszkodowanie za poniesionà strat´ i utraco-
ne korzyÊci, chyba ˝e przes∏anki, które uza-
sadniajà uchylenie decyzji lub stwierdzenie
jej niewa˝noÊci, powsta∏y z winy strony.”;

89) w art. 261 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Odszkodowanie przys∏uguje od organu wy-
dajàcego decyzj´, której nast´pnie stwier-
dzono niewa˝noÊç lub którà uchylono w wy-
niku wznowienia post´powania. Wniosek
o odszkodowanie wnosi si´ do tego orga-
nu.”;

90) w art. 272 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Organy podatkowe pierwszej instancji, z zastrze-
˝eniem art. 272a, dokonujà czynnoÊci sprawdzajà-
cych, majàcych na celu:”;

91) po art. 272 dodaje si´ art. 272a w brzmieniu:

„Art. 272a. Jednostka organizacyjna urz´du ob-
s∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych, w∏aÊciwa
na podstawie przepisów o podatku od
towarów i us∏ug w zakresie wymiany
z Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Euro-
pejskiej informacji o tym podatku, do-
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konuje czynnoÊci sprawdzajàcych od-
noszàcych si´ do dokumentów sk∏ada-
nych do tej jednostki.”;

92) art. 274 otrzymuje brzmienie:

„Art. 274. § 1. W razie stwierdzenia, ˝e deklaracja
zawiera b∏´dy rachunkowe lub inne
oczywiste omy∏ki bàdê ˝e wype∏nio-
no jà niezgodnie z ustalonymi wy-
maganiami, organ podatkowy w za-
le˝noÊci od charakteru i zakresu
uchybieƒ: 

1) koryguje deklaracj´, dokonujàc
stosownych poprawek lub uzu-
pe∏nieƒ, je˝eli zmiana wyso-
koÊci zobowiàzania podatkowe-
go, kwoty nadp∏aty, kwoty zwro-
tu podatku lub wysokoÊci straty
w wyniku tej korekty nie przekra-
cza kwoty 1 000 z∏;

2) zwraca si´ do sk∏adajàcego de-
klaracj´ o jej skorygowanie oraz
z∏o˝enie niezb´dnych wyjaÊnieƒ,
wskazujàc przyczyny, z powodu
których informacje zawarte
w deklaracji podaje si´ w wàtpli-
woÊç.

§ 2. Organ podatkowy:
1) uwierzytelnia kopi´ skorygowa-

nej deklaracji, o której mowa
w § 1 pkt 1;

2) dor´cza podatnikowi uwierzytel-
nionà kopi´ skorygowanej dekla-
racji wraz z informacjà o zwiàza-
nej z korektà deklaracji zmianie
wysokoÊci zobowiàzania podat-
kowego, kwoty nadp∏aty lub
zwrotu podatku lub wysokoÊci
straty bàdê informacj´ o braku
takich zmian.

§ 3. Na korekt´, o której mowa w § 1
pkt 1, podatnik mo˝e wnieÊç sprze-
ciw do organu, który dokonuje ko-
rekty, w terminie 14 dni od dnia do-
r´czenia uwierzytelnionej kopii sko-
rygowanej deklaracji. Wniesienie
sprzeciwu anuluje korekt´.

§ 4. W razie niewniesienia sprzeciwu
w terminie, korekta deklaracji,
o której mowa w § 1 pkt 1, wywo∏u-
je skutki prawne jak korekta dekla-
racji z∏o˝ona przez podatnika.

§ 5. Przepisy § 1—4 stosuje si´ odpo-
wiednio do deklaracji sk∏adanych
przez p∏atników lub inkasentów
oraz do za∏àczników do deklaracji.”;

93) w art. 275 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przepis § 2 stosuje si´ równie˝ do zak∏adów
ubezpieczeƒ i funduszy inwestycyjnych,
w zakresie prowadzonych indywidualnych
kont emerytalnych, oraz do domów makler-

skich, banków prowadzàcych dzia∏alnoÊç
maklerskà, towarzystw funduszy inwestycyj-
nych i spó∏dzielczych kas oszcz´dnoÊciowo-
-kredytowych.”;

94) w art. 281:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Organy podatkowe pierwszej instancji,
z zastrze˝eniem § 3, przeprowadzajà kon-
trol´ podatkowà u podatników, p∏atników,
inkasentów oraz nast´pców prawnych,
zwanych dalej „kontrolowanymi”.”,

b) po § 2 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych przeprowadza kontrol´ podatko-
wà, której celem jest sprawdzenie stoso-
wania uznanej przez ten organ metody
ustalania ceny transakcyjnej mi´dzy pod-
miotami powiàzanymi.”;

95) art. 281a otrzymuje brzmienie:

„Art. 281a. Podatnicy, p∏atnicy, inkasenci oraz na-
st´pcy prawni mogà, w formie pisem-
nej, wyznaczyç osob´ fizycznà, która
b´dzie upowa˝niona do ich reprezen-
towania w trakcie kontroli podatkowej,
oraz zg∏osiç t´ osob´ naczelnikowi
urz´du skarbowego w∏aÊciwemu
w sprawie opodatkowania podatkiem
dochodowym, wójtowi, burmistrzowi
(prezydentowi miasta).”;

96) w art. 283 w § 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wójta, burmistrza (prezydenta miasta), sta-
rost´ lub marsza∏ka województwa lub oso-
b´ zast´pujàcà wójta, burmistrza (prezyden-
ta miasta), starost´ lub marsza∏ka woje-
wództwa — pracownikom urz´du gminy
(miasta), starostwa lub urz´du marsza∏kow-
skiego;”,

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

„3) ministra w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych lub osob´ zast´pujàcà ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych
— pracownikom urz´du obs∏ugujàcego te-
go ministra.”;

97) w art. 284:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wszcz´cie kontroli podatkowej, z zastrze-
˝eniem § 4 i art. 284a § 1, nast´puje przez
dor´czenie kontrolowanemu lub osobie,
o której mowa w art. 281a, upowa˝nienia
do jej przeprowadzenia oraz okazanie legi-
tymacji s∏u˝bowej. Kontrolowany jest
obowiàzany wskazaç osob´, która b´dzie
go reprezentowa∏a w trakcie kontroli,
w czasie jego nieobecnoÊci, je˝eli nie
wskaza∏ tej osoby w trybie art. 281a.”,
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b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W razie nieobecnoÊci kontrolowanego lub
osób, o których mowa w § 2 albo
w art. 281a, kontrolujàcy wzywa kontrolo-
wanego lub osob´ wskazanà w trybie
art. 281a do stawienia si´ w miejscu,
w którym mo˝na prowadziç czynnoÊci
kontrolne nast´pnego dnia po up∏ywie
7 dni od dnia dor´czenia wezwania.”;

98) w art. 284a:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W przypadku gdy okolicznoÊci faktyczne
uzasadniajà niezw∏oczne podj´cie kontro-
li, a w szczególnoÊci istnieje ryzyko utraty
materia∏u dowodowego lub istnieje uza-
sadnione prawdopodobieƒstwo pope∏nie-
nia przest´pstwa skarbowego lub wykro-
czenia skarbowego, kontrola podatkowa
mo˝e byç wszcz´ta po okazaniu legityma-
cji s∏u˝bowej kontrolowanemu lub osobie,
o której mowa w art. 281a, albo osobie
wymienionej w art. 284 § 2.”,

b) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Organ podatkowy mo˝e zawiesiç kontrol´
podatkowà, je˝eli w okresie 30 dni od dnia
jej wszcz´cia nie zostanà ustalone dane
identyfikujàce kontrolowanego.”,

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

„§ 5a. Zawieszona kontrola podatkowa mo˝e
byç podj´ta w ka˝dym czasie, gdy zosta-
nà ustalone dane identyfikujàce kontro-
lowanego.

§ 5b. Zawieszona kontrola podatkowa podle-
ga umorzeniu, je˝eli w ciàgu 5 lat od dnia
wydania postanowienia o zawieszeniu
nie zostanà ustalone dane identyfikujàce
kontrolowanego.”,

d) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Postanowienie o zawieszeniu kontroli oraz
postanowienie o umorzeniu kontroli pozo-
stawia si´ w aktach sprawy.”;

99) w art. 285a:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. CzynnoÊci kontrolne prowadzone sà w sie-
dzibie kontrolowanego, w innym miej-
scu przechowywania dokumentacji oraz
w miejscach zwiàzanych z prowadzonà
przez niego dzia∏alnoÊcià i w godzinach jej
prowadzenia, a w przypadku skrócenia
w toku kontroli czasu prowadzenia dzia∏al-
noÊci — czynnoÊci kontrolne mogà byç
prowadzone przez 8 godzin dziennie.
W przypadku gdy ksi´gi podatkowe sà
prowadzone lub przechowywane poza sie-
dzibà kontrolowanego, kontrolowany na
˝àdanie kontrolujàcego obowiàzany jest
zapewniç dost´p do ksiàg w swojej siedzi-

bie albo w miejscu ich prowadzenia lub
przechowywania, je˝eli udost´pnienie ich
w siedzibie mo˝e w znacznym stopniu
utrudniç prowadzenie przez kontrolowa-
nego bie˝àcej dzia∏alnoÊci.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Je˝eli zachodzi uzasadnione przypuszcze-
nie, ˝e kontrolowany b´dàcy osobà fizycz-
nà nie ujawni∏ wszystkich obrotów lub
przychodów majàcych znaczenie dla okre-
Êlenia lub ustalenia wysokoÊci zobowià-
zania podatkowego, kontrolujàcy mo˝e
zwróciç si´ do kontrolowanego o z∏o˝enie
oÊwiadczenia o stanie majàtkowym na
okreÊlony dzieƒ. OÊwiadczenie to sk∏ada-
ne jest pod rygorem odpowiedzialnoÊci
karnej za fa∏szywe zeznania. Kontrolujàcy,
zwracajàc si´ o z∏o˝enie oÊwiadczenia,
uprzedza kontrolowanego o odpowie-
dzialnoÊci karnej za fa∏szywe zeznania.”,

c) po § 3 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Przepis § 3 stosuje si´ odpowiednio do
osób fizycznych b´dàcych wspólnikami
kontrolowanej spó∏ki nieposiadajàcej oso-
bowoÊci prawnej.”; 

100) w art. 286a § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kontrolujàcy mo˝e w razie uzasadnionej
potrzeby wezwaç, w pilnych przypadkach
tak˝e ustnie, pomocy organu Policji, Stra˝y
Granicznej lub stra˝y miejskiej (gminnej),
je˝eli trafi na opór uniemo˝liwiajàcy lub
utrudniajàcy przeprowadzenie czynnoÊci
kontrolnych, albo zwróciç si´ o ich asyst´,
gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie,
˝e na taki opór natrafi. Je˝eli opór stawia
˝o∏nierz czynnej s∏u˝by wojskowej, kontro-
lujàcy wzywa do pomocy w∏aÊciwy organ
wojskowy, chyba ˝e zw∏oka grozi udarem-
nieniem czynnoÊci kontrolnych, a na miej-
scu nie ma organu wojskowego.”;

101) w art. 288 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W przypadku gdy nieruchomoÊci lub ich
cz´Êci albo rzeczy znajdujà si´ w posiada-
niu osób trzecich, osoby te sà obowiàzane
je udost´pniç, w celu przeszukania lub
ogl´dzin, na ˝àdanie organu podatkowego.
Przepisy § 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.”; 

102) w art. 290 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przebieg kontroli kontrolujàcy dokumentuje
w protokole. Stan faktyczny mo˝e byç po-
nadto utrwalony za pomocà aparatury reje-
strujàcej obraz i dêwi´k lub na informatycz-
nych noÊnikach danych.”;

103) art. 290a otrzymuje brzmienie:

„Art. 290a. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych w porozumieniu
z Ministrem SprawiedliwoÊci oraz mi-
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nistrem w∏aÊciwym do spraw infor-
matyzacji, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊli sposób zabezpieczania, od-
twarzania i wykorzystywania dowo-
dów utrwalonych za pomocà apara-
tury rejestrujàcej obraz i dêwi´k lub
na informatycznych noÊnikach da-
nych, uwzgl´dniajàc rodzaje czynni-
ków zewn´trznych, których dzia∏a-
nie mo˝e spowodowaç zniszczenie
lub uszkodzenie dowodu, obecnoÊç
przedstawiciela organu kontrolujàce-
go podczas ich odtwarzania, form´
oznakowania dowodu oraz ewiden-
cjonowania czynnoÊci odtworzenia
i wykorzystania dowodu.”;

104) w art. 291 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Kontrolujàcy jest obowiàzany rozpatrzyç za-
strze˝enia, o których mowa w § 1, i w termi-
nie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiado-
miç kontrolowanego o sposobie ich za∏a-
twienia oraz wskazaç na mo˝liwoÊç skory-
gowania deklaracji.”;

105) po art. 291 dodaje si´ art. 291a w brzmieniu:

„Art. 291a. § 1. Minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych, w celu
usprawnienia wspó∏pracy oraz
podniesienia efektywnoÊci kon-
troli, mo˝e zawieraç z obcymi
w∏adzami porozumienia dwu-
stronne lub wielostronne w za-
kresie koordynacji czasu wszczy-
nania i zakresu przeprowadza-
nych kontroli.

§ 2. Porozumienia, o których mowa
w § 1, mogà przewidywaç obec-
noÊç przedstawicieli obcej w∏a-
dzy w toku czynnoÊci kontrol-
nych.”;

106) w art. 293 w § 2 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) informacjach uzyskanych w toku post´powa-
nia w sprawie zawarcia porozumieƒ, o któ-
rych mowa w dziale IIa.”;

107) w art. 294 w § 1 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) przedstawiciele obcej w∏adzy obecni w toku
czynnoÊci kontrolnych, w zwiàzku z prowa-
dzeniem równoczesnych kontroli.”;

108) po art. 295 dodaje si´ art. 295a w brzmieniu:

„Art. 295a. W toku post´powania w sprawie za-
warcia porozumieƒ, o których mowa
w dziale IIa, dost´p do informacji
przekazanych przez przedsi´biorców
w tym post´powaniu przys∏uguje
pracownikowi za∏atwiajàcemu spra-
w´, jego bezpoÊredniemu prze∏o˝o-

nemu oraz ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw finansów publicznych.”;

109) w art. 296 w § 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) pochodzàce z banków lub spó∏dzielczych
kas oszcz´dnoÊciowo-kredytowych, z wy-
∏àczeniem informacji, o których mowa
w art. 82 § 2, oraz z innych instytucji finan-
sowych,”,

b) w pkt 2 na koƒcu dodaje si´ przecinek oraz
pkt 3 w brzmieniu:

„3) uzyskane w post´powaniu w sprawie za-
warcia porozumieƒ, o których mowa
w dziale IIa”;

110) po art. 297a dodaje si´ art. 297b w brzmieniu:

„Art. 297b. Akta spraw zawarcia porozumieƒ,
o których mowa w dziale IIa, lub in-
formacje wynikajàce z tych akt, sà
udost´pniane wy∏àcznie organom
wymienionym w art. 297 § 1 pkt 1
i pkt 2a—7 oraz na zasadach okreÊlo-
nych w tym przepisie.”;

111) w art. 299 w § 3 uchyla si´ pkt 1;

112) art. 305a otrzymuje brzmienie:

„Art. 305a. W zakresie i na zasadach wynikajà-
cych z umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, innych ratyfikowa-
nych umów mi´dzynarodowych, któ-
rych stronà jest Rzeczpospolita Pol-
ska, oraz innych umów mi´dzynaro-
dowych, których stronà jest Wspól-
nota Europejska, informacje zawarte
w aktach spraw podatkowych lub in-
ne informacje podatkowe mogà byç
udost´pniane w∏aÊciwym w∏adzom
paƒstw obcych, pod warunkiem ˝e
wykorzystywanie udost´pnionych in-
formacji nastàpi zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w tych umowach.”;

113) w art. 305b uchyla si´ pkt 2;

114) art. 305c otrzymuje brzmienie: 

„Art. 305c. § 1. Minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych wyst´puje
do obcych w∏adz o udzielenie in-
formacji oraz udziela im informa-
cji na zasadach okreÊlonych w ni-
niejszym rozdziale.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych mo˝e upo-
wa˝niç Generalnego Inspektora
Kontroli Skarbowej, dyrektora
izby skarbowej oraz dyrektora
urz´du kontroli skarbowej do wy-
st´powania do obcych w∏adz
o udzielenie informacji i udziela-
nia im informacji na zasadach
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okreÊlonych w niniejszym roz-
dziale.”;

115) w art. 306h § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zgoda podatnika nie jest wymagana, je˝eli
z ˝àdaniem wydania zaÊwiadczenia, o któ-
rym mowa w § 1, wyst´puje ma∏˝onek po-
datnika pozostajàcy z nim we wspólnoÊci
majàtkowej. Ma∏˝onek podatnika sk∏ada
oÊwiadczenie o pozostawaniu z podatni-
kiem we wspólnoÊci majàtkowej pod rygo-
rem odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe
zeznania.”; 

116) w art. 306i w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podatku dochodowego (we wszystkich for-
mach opodatkowania); w przypadku opodat-
kowania podatkiem dochodowym od osób fi-
zycznych na zasadach ogólnych — z okreÊle-
niem wysokoÊci dochodu przyj´tego do pod-
stawy opodatkowania, a w przypadku osób
prawnych — z okreÊleniem wysokoÊci docho-
du przyj´tego do podstawy opodatkowania,
jak równie˝ kwoty podatku nale˝nego.”; 

117) w art. 306j:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wzór rejestru zaÊwiadczeƒ oraz szczegó∏o-
wy sposób jego prowadzenia, uwzgl´dnia-
jàc treÊç wniosku o wydanie zaÊwiadcze-
nia, dat´ z∏o˝enia wniosku lub wyra˝enia
zgody na wydanie zaÊwiadczenia, sposób
za∏atwienia wniosku, treÊç wydanego za-
Êwiadczenia oraz dane identyfikujàce
wnioskodawc´, bioràc pod uwag´ uprosz-
czenie i usprawnienie procesu wydawania
zaÊwiadczeƒ;”,

b) w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) wzór oÊwiadczenia, o którym mowa
w art. 306h § 2, uwzgl´dniajàc dane iden-
tyfikujàce ma∏˝onków.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,

z póên. zm.5)) po art. 189 dodaje si´ art. 1891 w brzmie-
niu:

„Art. 1891. Uprawnienie, o którym mowa w art. 189,
przys∏uguje równie˝, w toku prowadzone-
go post´powania, organowi podatkowe-
mu lub organowi kontroli skarbowej, je˝e-
li ustalenie istnienia lub nieistnienia sto-
sunku prawnego lub prawa jest niezb´d-
ne dla oceny skutków podatkowych.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku
od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142,
poz. 1514 i Nr 146, poz. 1546) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 8 uchyla si´ ust. 2;

2) po rozdziale 4 dodaje si´ rozdzia∏ 4a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 4a

Zeznania podatkowe

Art. 17a. 1. Podatnicy podatku sà obowiàzani, z za-
strze˝eniem ust. 2, z∏o˝yç, w terminie
miesiàca od dnia powstania obowiàz-
ku podatkowego, w∏aÊciwemu naczel-
nikowi urz´du skarbowego zeznanie
podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw
majàtkowych wed∏ug ustalonego wzo-
ru. Do zeznania podatkowego do∏àcza
si´ dokumenty majàce wp∏yw na okre-
Êlenie podstawy opodatkowania. 

2. Obowiàzek sk∏adania zeznaƒ podatko-
wych nie dotyczy przypadków, w któ-
rych podatek jest pobierany przez p∏at-
nika.

3. W przypadku nabycia rzeczy lub praw
majàtkowych niewykazanych w zezna-
niu podatkowym, podatnik jest obo-
wiàzany do z∏o˝enia korekty zeznania
podatkowego organowi, któremu z∏o-
˝ono zeznanie podatkowe, w terminie
14 dni od dnia, w którym dowiedzia∏
si´ o ich nabyciu.
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5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231,

z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242,
z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r.
Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92
i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110,
Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102,
poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554,
Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4,
poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138,
poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129,
poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535,
Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169,
poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384 oraz z 2005 r. Nr 13,
poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732 i Nr 122, poz. 1024. 



4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) wzór zeznania podatkowego, a tak˝e
szczegó∏owy zakres zawartych w nim
danych, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci:

a) imi´ i nazwisko (nazw´ lub firm´)
oraz ostatni adres spadkodawcy,
darczyƒcy lub innej osoby, od
której lub po której zosta∏y naby-
te rzeczy lub prawa majàtkowe,
oraz jej numer identyfikacji po-
datkowej,

b) dane dotyczàce przedmiotu opo-
datkowania, w tym nabyte rzeczy
i prawa majàtkowe, miejsce po-
∏o˝enia tych rzeczy lub wykony-
wania praw majàtkowych, wraz
z ich wartoÊcià rynkowà, oraz
d∏ugi i ci´˝ary obcià˝ajàce nabyte
rzeczy i prawa majàtkowe, a tak-
˝e nak∏ady poczynione na rzeczy
nabyte w drodze zasiedzenia,

c) dane podatników obowiàzanych
do z∏o˝enia zeznania podatkowe-
go, w tym imiona, nazwiska, ad-
resy i numery identyfikacji podat-
kowej, dane stanowiàce podsta-
w´ zaliczenia do grupy podatko-
wej, o której mowa w art. 14, oraz
wielkoÊç nabytego udzia∏u;

2) rodzaje dokumentów, które powin-
ny byç do∏àczone do zeznania po-
datkowego, uwzgl´dniajàc koniecz-
noÊç potwierdzenia nabycia rzeczy
lub praw majàtkowych wymienio-
nych w zeznaniu podatkowym, po-
siadania przez zbywc´ tytu∏u praw-
nego do tych rzeczy lub praw, istnie-
nia d∏ugów i ci´˝arów, obcià˝ajà-
cych nabyte rzeczy lub prawa majàt-
kowe, a przy nabyciu w drodze za-
siedzenia — poniesienie nak∏adów
na rzecz przez nabywc´ podczas
biegu zasiedzenia;

3) przypadki, w których mo˝e byç z∏o-
˝one wspólne zeznanie podatkowe,
oraz tryb jego sk∏adania, uwzgl´d-
niajàc koniecznoÊç uproszczenia po-
st´powania podatkowego oraz
zmniejszenia kosztów jego prowa-
dzenia.”;

3) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. 1. Notariusze sà p∏atnikami podatku od
darowizny dokonanej w formie aktu
notarialnego albo zawartej w tej for-
mie umowy nieodp∏atnego zniesienia
wspó∏w∏asnoÊci lub ugody w tym
przedmiocie.

2. P∏atnicy sà obowiàzani:

1) prowadziç rejestr podatku na ka˝dy
rok kalendarzowy odr´bnie;

2) pobraç nale˝ny podatek z chwilà
sporzàdzenia aktu notarialnego,
z zastrze˝eniem ust. 3;

3) wp∏aciç pobrany podatek na rachu-
nek urz´du skarbowego, którym kie-
ruje naczelnik urz´du skarbowego
w∏aÊciwy wed∏ug siedziby p∏atnika,
w terminie do 7. dnia miesiàca na-
st´pujàcego po miesiàcu, w którym
pobrano podatek, a tak˝e przekazaç
w tym terminie deklaracj´ o wyso-
koÊci pobranego i wp∏aconego po-
datku przez p∏atnika, wed∏ug ustalo-
nego wzoru.

3. Niepobranie podatku przez p∏atnika
w ca∏oÊci lub w cz´Êci mo˝e nastàpiç
jedynie za uprzednià zgodà naczelnika
urz´du skarbowego. W przypadku
okreÊlonym w art. 12 notariusz nie ob-
licza i nie pobiera podatku.

4. P∏atnicy podatku sà obowiàzani do
przekazywania w terminie, o którym
mowa w ust. 2 pkt 3, naczelnikowi
urz´du skarbowego w∏aÊciwemu ze
wzgl´du na siedzib´ p∏atnika, odpisów
sporzàdzanych aktów notarialnych,
dotyczàcych czynnoÊci, z tytu∏u któ-
rych sà p∏atnikami podatku, oraz kopii
rejestrów podatku.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych i Minister Sprawiedli-
woÊci okreÊlà, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) sposób pobierania przez notariuszy
podatku oraz prowadzenia przez
nich rejestrów podatku, uwzgl´d-
niajàc koniecznoÊç prawid∏owego
poboru podatku, w szczególnoÊci
czynnoÊci zwiàzane z poborem po-
datku, sposób udzielania pouczeƒ
stronom oraz treÊç rejestrów podat-
ku; 

2) wzór deklaracji, o której mowa
w ust. 2 pkt 3, oraz szczegó∏owy za-
kres danych w niej zawartych,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci imi´
i nazwisko p∏atnika, adres jego sie-
dziby, numer identyfikacji podatko-
wej, kwot´ pobranego podatku
w danym miesiàcu, kwot´ potràco-
nego wynagrodzenia z tytu∏u pobo-
ru podatku oraz kwot´ podatku
wp∏aconego naczelnikowi urz´du
skarbowego i dat´ sporzàdzenia de-
klaracji.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
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z póên. zm.6)) w art. 6a dodaje si´ ust. 12—14
w brzmieniu:

„12. Rada gminy mo˝e okreÊliç, w drodze uchwa∏y,
warunki i tryb sk∏adania informacji o gruntach
oraz deklaracji na podatek rolny za pomocà
Êrodków komunikacji elektronicznej, w szczegól-
noÊci:

1) ich format elektroniczny, 

2) sposób ich przesy∏ania za pomocà Êrodków
komunikacji elektronicznej, 

3) rodzaje podpisu elektronicznego, którym po-
winny byç opatrzone.

13. Rada gminy w uchwale, o której mowa
w ust. 12, uwzgl´dnia w szczególnoÊci: 

1) zakres danych zawartych we wzorach okre-
Êlonych uchwa∏à rady gminy w sprawie wzo-
rów informacji o gruntach i deklaracji na po-
datek rolny oraz koniecznoÊç ich opatrzenia
podpisem elektronicznym,

2) potrzeb´ zapewnienia bezpieczeƒstwa, wia-
rygodnoÊci i niezaprzeczalnoÊci danych za-
wartych w informacjach o gruntach i deklara-
cjach na podatek rolny oraz potrzeb´ ich
ochrony przed nieuprawnionym dost´pem,

3) limity wysokoÊci zobowiàzania podatkowe-
go, kwoty nadp∏aty lub zwrotu podatku wyni-
kajàce z deklaracji na podatek rolny, a tak˝e
wymagania dla poszczególnych rodzajów
podpisu elektronicznego okreÊlone w przepi-
sach o podpisie elektronicznym, w szczegól-
noÊci dotyczàce weryfikacji podpisu elektro-
nicznego i znakowania czasem.

14. Organ podatkowy lub jednostka informatyczna
obs∏ugi administracji podatkowej poÊwiadcza,
w formie elektronicznej, z∏o˝enie informacji
o gruntach i deklaracji na podatek rolny za po-
mocà Êrodków komunikacji elektronicznej.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 6 dodaje si´ ust. 14—16 w brzmieniu:

„14. Rada gminy mo˝e okreÊliç, w drodze uchwa-
∏y, warunki i tryb sk∏adania informacji o nieru-
chomoÊciach i obiektach budowlanych oraz

deklaracji na podatek od nieruchomoÊci za
pomocà Êrodków komunikacji elektronicznej,
w szczególnoÊci: 

1) ich format elektroniczny, 

2) sposób ich przesy∏ania za pomocà Êrod-
ków komunikacji elektronicznej, 

3) rodzaje podpisu elektronicznego, którym
powinny byç opatrzone.

15. Rada gminy w uchwale, o której mowa
w ust. 14, uwzgl´dnia w szczególnoÊci:

1) zakres danych zawartych we wzorach
okreÊlonych uchwa∏à rady gminy w spra-
wie wzorów informacji o nieruchomo-
Êciach i obiektach budowlanych i deklara-
cji na podatek od nieruchomoÊci oraz ko-
niecznoÊç ich opatrzenia podpisem elek-
tronicznym,

2) potrzeb´ zapewnienia bezpieczeƒstwa,
wiarygodnoÊci i niezaprzeczalnoÊci da-
nych zawartych w informacjach o nieru-
chomoÊciach i obiektach budowlanych
i deklaracjach na podatek od nieruchomo-
Êci oraz potrzeb´ ich ochrony przed nie-
uprawnionym dost´pem, 

3) limity wysokoÊci zobowiàzania podatko-
wego, kwoty nadp∏aty lub zwrotu podatku
wynikajàce z deklaracji na podatek od nie-
ruchomoÊci, a tak˝e wymagania dla po-
szczególnych rodzajów podpisu elektro-
nicznego okreÊlone w przepisach o podpi-
sie elektronicznym, w szczególnoÊci doty-
czàce weryfikacji podpisu elektronicznego
i znakowania czasem.

16. Organ podatkowy lub jednostka informatycz-
na obs∏ugi administracji podatkowej po-
Êwiadcza, w formie elektronicznej, z∏o˝enie
informacji o nieruchomoÊciach i obiektach
budowlanych i deklaracji na podatek od nie-
ruchomoÊci za pomocà Êrodków komunikacji
elektronicznej.”; 

2) w art. 9 dodaje si´ ust. 9—12 w brzmieniu:

„9. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw informatyzacji, okreÊli w drodze roz-
porzàdzenia:

1) format elektroniczny deklaracji na podatek
od Êrodków transportowych, 

2) sposób przesy∏ania deklaracji na podatek
od Êrodków transportowych za pomocà
Êrodków komunikacji elektronicznej, 

3) rodzaje podpisu elektronicznego, którym
powinny byç opatrzone deklaracje na poda-
tek od Êrodków transportowych.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 9, uwzgl´dnia w szczególnoÊci: 

1) zakres danych zawartych we wzorze dekla-
racji na podatek od Êrodków transporto-
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6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926,
z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r.
Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162,
poz. 1568.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92,
poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281,
poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087.



wych okreÊlonym w rozporzàdzeniu, o któ-
rym mowa w ust. 8, oraz koniecznoÊç jej
opatrzenia podpisem elektronicznym, 

2) potrzeb´ zapewnienia bezpieczeƒstwa, wia-
rygodnoÊci i niezaprzeczalnoÊci danych 
zawartych w deklaracjach na podatek od
Êrodków transportowych oraz potrzeb´ 
ich ochrony przed nieuprawnionym dost´-
pem, 

3) limity wysokoÊci zobowiàzania podatkowe-
go, kwoty nadp∏aty lub zwrotu podatku wy-
nikajàce z deklaracji na podatek od Êrodków
transportowych, a tak˝e wymagania dla po-
szczególnych rodzajów podpisu elektronicz-
nego okreÊlone w przepisach o podpisie
elektronicznym, w szczególnoÊci dotyczàce
weryfikacji podpisu elektronicznego i znako-
wania czasem.

11. Rada gminy mo˝e wprowadziç, w drodze
uchwa∏y, mo˝liwoÊç sk∏adania deklaracji 
na podatek od Êrodków transportowych 
za pomocà Êrodków komunikacji elektronicz-
nej.

12. Organ podatkowy lub jednostka informatycz-
na obs∏ugi administracji podatkowej po-
Êwiadcza, w formie elektronicznej, z∏o˝enie
deklaracji na podatek od Êrodków transporto-
wych za pomocà Êrodków komunikacji elek-
tronicznej.”.

Art. 6. 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.8)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 25:

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

„3a. W przypadku wydania przez w∏aÊciwy or-
gan podatkowy, na podstawie przepisów
Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu
prawid∏owoÊci wyboru i stosowania meto-

dy ustalania ceny transakcyjnej mi´dzy
podmiotami powiàzanymi, w zakresie
okreÊlonym w tej decyzji stosuje si´ meto-
d´ w niej wskazanà.”,

b) w ust. 4 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Przepisy ust. 1—3a stosuje si´ odpowiednio,
gdy:”;

2) w art. 26:

a) ust. 6a i 6b otrzymujà brzmienie:

„6a. Za darowizny, o których mowa w ust. 1
pkt 9, oraz darowizny odliczane na podsta-
wie odr´bnych ustaw nie uwa˝a si´ wp∏at,
o które zmniejsza si´ podatek zgodnie
z art. 27d lub rycza∏t od przychodów 
ewidencjonowanych zgodnie z art. 14a
ustawy o zrycza∏towanym podatku docho-
dowym.

6b. Podatnicy korzystajàcy z odliczenia daro-
wizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 oraz
wynikajàcego z odr´bnych ustaw, sà obo-
wiàzani wykazaç w zeznaniu, o którym mo-
wa w art. 45 ust. 1, kwot´ przekazanej da-
rowizny, kwot´ dokonanego odliczenia
oraz dane pozwalajàce na identyfikacj´ ob-
darowanego, w szczególnoÊci jego nazw´
i adres.”,

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

„6d. Przepis ust. 7 stosuje si´ odpowiednio do
darowizn odliczanych na podstawie odr´b-
nych ustaw.”;

3) w art. 45 po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a i 5b w brzmie-
niu:

„5a. Podatnicy, którym w∏aÊciwy organ podatko-
wy, na podstawie przepisów Ordynacji podat-
kowej, wyda∏ decyzj´ o uznaniu prawid∏owo-
Êci wyboru i stosowania metody ustalania ce-
ny transakcyjnej mi´dzy podmiotami powià-
zanymi, do∏àczajà do zeznania sprawozdanie
o realizacji uznanej metody ustalania ceny
transakcyjnej. 

5b. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór sprawozdania, o którym mowa
w ust. 5a, w celu usprawnienia weryfikacji
stosowania metody okreÊlonej w decyzji
o uznaniu prawid∏owoÊci wyboru i stosowa-
nia metody ustalania ceny transakcyjnej mi´-
dzy podmiotami powiàzanymi, uwzgl´dniajà-
cy w szczególnoÊci dane identyfikujàce pod-
mioty powiàzane, wielkoÊç sprzeda˝y uzyska-
nej przy zastosowaniu uznanej metody usta-
lania ceny transakcyjnej, ceny stosowane
w transakcjach z podmiotami powiàzanymi
oraz okres stosowania metody.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
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8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781 oraz
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757 i Nr 102, poz. 852. 



Nr 54, poz. 654, z póên. zm.9)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 11:

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

„3a. W przypadku wydania przez w∏aÊciwy or-
gan podatkowy, na podstawie przepisów
Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu
prawid∏owoÊci wyboru i stosowania meto-
dy ustalania ceny transakcyjnej mi´dzy
podmiotami powiàzanymi, w zakresie
okreÊlonym w tej decyzji stosuje si´ meto-
d´ w niej wskazanà.”,

b) w ust. 4 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Przepisy ust. 1—3a stosuje si´ odpowiednio,
gdy:”;

2) w art. 18:

a) ust. 1c otrzymuje brzmienie:

„1c. Odliczenie darowizn, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz wynikajàce z odr´b-
nych ustaw, stosuje si´, je˝eli wysokoÊç
darowizny jest udokumentowana dowo-
dem wp∏aty na rachunek bankowy obdaro-
wanego, a w przypadku darowizny innej
ni˝ pieni´˝na — dokumentem, z którego
wynika wartoÊç tej darowizny, oraz
oÊwiadczeniem obdarowanego o jej przy-
j´ciu.”,

b) uchyla si´ ust. 1d,

c) ust. 1g otrzymuje brzmienie:

„1g. Podatnicy korzystajàcy z odliczenia daro-
wizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz
wynikajàcego z odr´bnych ustaw, sà obo-
wiàzani wykazaç w zeznaniu, o którym mo-
wa w art. 27 ust. 1, kwot´ przekazanej da-
rowizny, kwot´ dokonanego odliczenia
oraz dane pozwalajàce na identyfikacj´ ob-
darowanego, w szczególnoÊci jego nazw´,
adres i numer identyfikacji podatkowej.”,

d) po ust. 1h dodaje si´ ust. 1i w brzmieniu:

„1i. Przepisy ust. 1e, 1f i 1h stosuje si´ odpo-
wiednio do podatników otrzymujàcych da-
rowizny, które podlegajà odliczeniu na pod-
stawie odr´bnych ustaw.”;

3) w art. 26:

a) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„P∏atnicy sà obowiàzani przes∏aç urz´dowi skar-
bowemu deklaracj´ o pobranym podatku, spo-
rzàdzonà wed∏ug ustalonego wzoru, a podatni-
kom, o których mowa w:

1) art. 3 ust. 1 — informacj´ o wysokoÊci pobra-
nego podatku, 

2) art. 3 ust. 2, oraz urz´dowi skarbowemu — in-
formacj´ o dokonanych wyp∏atach i pobra-
nym podatku

— sporzàdzone wed∏ug ustalonego wzoru.”,

b) ust. 3a—3d otrzymujà brzmienie:

„3a. Deklaracj´, o której mowa w ust. 3, i infor-
macj´, o której mowa w ust. 3 pkt 1, p∏atni-
cy sà obowiàzani przes∏aç w terminie prze-
kazania kwoty pobranego podatku, a infor-
macj´, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w ter-
minie do koƒca trzeciego miesiàca roku na-
st´pujàcego po roku podatkowym, w któ-
rym dokonano wyp∏at, o których mowa
w ust. 1, równie˝ wówczas, gdy p∏atnik
w roku podatkowym sporzàdza∏ i przekazy-
wa∏ informacje w trybie przewidzianym
w ust. 3b.

3b. Na pisemny wniosek podatnika, o którym
mowa w art. 3 ust. 2, p∏atnik, w terminie
14 dni od dnia z∏o˝enia tego wniosku, jest
obowiàzany do sporzàdzenia i przes∏ania
podatnikowi oraz urz´dowi skarbowemu,
którym kieruje naczelnik w∏aÊciwy w spra-
wach opodatkowania osób zagranicznych,
informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2.

3c. W razie zaprzestania przez p∏atnika prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci przed up∏ywem termi-
nu, o którym mowa w ust. 3a, p∏atnik prze-
kazuje informacj´, o której mowa w ust. 3
pkt 2, w terminie do dnia zaprzestania dzia-
∏alnoÊci.

3d. Informacj´, o której mowa w ust. 3 pkt 2,
sporzàdzajà i przekazujà równie˝ podmio-
ty, które dokonujà wyp∏at nale˝noÊci z tytu-
∏ów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz
art. 22 ust. 2, gdy na podstawie umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania
lub ustawy nie sà obowiàzane do poboru
podatku. Przepisy ust. 3b i 3c stosuje si´
odpowiednio.”;

4) w art. 27 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Podatnicy, którym w∏aÊciwy organ podatkowy,
na podstawie przepisów Ordynacji podatko-
wej, wyda∏ decyzj´ o uznaniu prawid∏owoÊci
wyboru i stosowania metody ustalania ceny
transakcyjnej mi´dzy podmiotami powiàzany-
mi, do∏àczajà do zeznania sprawozdanie o re-
alizacji uznanej metody ustalania ceny transak-
cyjnej. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
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———————
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137,
poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29,
poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121,
poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171,
poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 oraz
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491 i Nr 78, poz. 684.



sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, w ce-
lu usprawnienia weryfikacji stosowania meto-
dy okreÊlonej w decyzji o uznaniu prawid∏owo-
Êci wyboru i stosowania metody ustalania 
ceny transakcyjnej mi´dzy podmiotami powià-
zanymi, uwzgl´dniajàcy w szczególnoÊci da-
ne identyfikujàce podmioty powiàzane, wiel-
koÊç sprzeda˝y uzyskanej przy zastosowaniu
uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej,

ceny stosowane w transakcjach z podmio-
tami powiàzanymi oraz okres stosowania me-
tody.”;

5) w za∏àczniku nr 4:

a) tytu∏ kolumny drugiej otrzymuje brzmienie:

„Paƒstwo”,

b) dodaje si´ lp. 25 w brzmieniu:
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25 Konfederacja Szwajcarska spó∏ki utworzone wed∏ug prawa szwajcarskiego, okreÊlane jako:

„société anonyme”/„Aktiengesellschaft”/„societá anonima”,

„société ∫ responsibilité limitée”/„Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung”/„societá a responsibilitá limitata”,

„société en commandite par actions”/„Kommanditaktiengesellschaft”/

„societá in accomandita per azioni”

6) w za∏àczniku nr 5:

a) tytu∏ kolumny drugiej otrzymuje brzmienie:

„Paƒstwo”,

b) dodaje si´ lp. 25 w brzmieniu:

Art. 8. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 i Nr 132, poz. 1108)
w art. 160 w ust. 1b w pkt 8 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:

„9) organom podatkowym w zakresie i na zasadach
okreÊlonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143,
poz. 1199).”.

Art. 9. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.10)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 26 w ust. 3a pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) nieruchomoÊç stanowiàca przedmiot wspó∏-

w∏asnoÊci ∏àcznej wspólników spó∏ki cywilnej
lub cz´Êç u∏amkowa nieruchomoÊci stanowià-
ca udzia∏ wspólników spó∏ki cywilnej —
w przypadku gdy d∏u˝nikiem jest spó∏ka.”;

25 Konfederacja Szwajcarska spó∏ki utworzone wed∏ug prawa szwajcarskiego, okreÊlane jako:

„société anonyme”/„Aktiengesellschaft”/„societá anonima”,

„société ∫ responsibilité limitée”/„Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung”/„societá a responsibilitá limitata”,

„société en commandite par actions”/„Kommanditaktiengesellschaft”/

„societá in accomandita per azioni”

———————
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60,

poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104
i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110,
poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56,
poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864,
Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86,
poz. 732 i Nr 132, poz. 1110. 



2) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. Do nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek stosuje si´
odpowiednio: art. 12, art. 26, art. 29 § 1
i 2, art. 33, art. 33a, art. 33b, art. 51 § 1,
art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 3, 4, 8 i 9, art. 60
§ 1, art. 61 § 1, art. 62 § 1, 3—5, art. 72 § 1
pkt 1 i 4 i § 2, art. 73 § 1 pkt 1 i 5, art. 77b
§ 1 i 2, art. 91, art. 93, art. 93a—93c,
art. 93e, art. 94, art. 97 § 1, art. 98 § 1 i 2
pkt 1, 2, 5 i 7, art. 100, art. 101, art. 105 § 1
i 2, art. 106 § 1 i 2, art. 107 § 1, 1a, i 2 pkt 2
i 4, art. 108 § 1 i 4, art. 110 § 1, § 2 pkt 2,
§ 3, art. 111 § 1—4 i 5 pkt 1, art. 112,
art. 113, art. 114, art. 115, art. 116,
art. 116a, art. 117, art. 118 § 1 i 2 oraz
art. 119 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Ordynacja podatkowa.”.

Art. 10. 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.11)) po art. 21 dodaje si´
art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. 1. W przypadku wydania przez w∏aÊciwy
organ podatkowy, na podstawie przepi-
sów ustawy — Ordynacja podatkowa,
decyzji o uznaniu prawid∏owoÊci wybo-
ru i stosowania metody ustalania ceny
transakcyjnej mi´dzy podmiotami po-
wiàzanymi, w zakresie okreÊlonym w tej
decyzji stosuje si´ metod´ w niej wska-
zanà.

2. Podatnicy, którym w∏aÊciwy organ po-
datkowy, na podstawie przepisów usta-
wy — Ordynacja podatkowa, wyda∏ de-
cyzj´ o uznaniu prawid∏owoÊci wyboru
i stosowania metody ustalania ceny
transakcyjnej mi´dzy podmiotami po-
wiàzanymi, do∏àczajà do zeznania spra-
wozdanie o realizacji uznanej metody
ustalania ceny transakcyjnej. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wzór sprawozdania, o którym
mowa w ust. 2, w celu usprawnienia we-
ryfikacji stosowania metody okreÊlonej
w decyzji o uznaniu prawid∏owoÊci wy-
boru i stosowania metody ustalania ce-
ny transakcyjnej mi´dzy podmiotami po-
wiàzanymi, uwzgl´dniajàcy w szczegól-
noÊci dane identyfikujàce podmioty po-
wiàzane, wielkoÊç sprzeda˝y uzyskanej
przy zastosowaniu uznanej metody usta-

lania ceny transakcyjnej, ceny stosowa-
ne w transakcjach z podmiotami powià-
zanymi oraz okres stosowania metody.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Ko-
deks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z póên.
zm.12)) po art. 16 dodaje si´ art. 16a w brzmieniu:

„Art. 16a. Nie podlega karze za przest´pstwo skarbo-
we lub wykroczenie skarbowe, kto z∏o˝y∏
prawnie skutecznà, w rozumieniu przepi-
sów ustawy — Ordynacja podatkowa, ko-
rekt´ deklaracji podatkowej wraz z uzasad-
nieniem przyczyny korekty i w ca∏oÊci
uiÊci∏, niezw∏ocznie lub w terminie wyzna-
czonym przez uprawniony organ, nale˝-
noÊç publicznoprawnà uszczuplonà lub na-
ra˝onà na uszczuplenie.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o po-
datku od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 41, poz. 399) w art. 10:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnicy sà obowiàzani, bez wezwania orga-
nu podatkowego, z∏o˝yç deklaracj´ w sprawie
podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych, we-
d∏ug ustalonego wzoru, oraz obliczyç i wp∏aciç
podatek w terminie 14 dni od dnia powstania
obowiàzku podatkowego, z wy∏àczeniem przy-
padków, gdy podatek jest pobierany przez
p∏atnika.”;

2) ust. 3a—4 otrzymujà brzmienie:

„3a. P∏atnicy sà obowiàzani:

1) za∏o˝yç i prowadziç na ka˝dy rok podatko-
wy osobny rejestr podatku;

2) wp∏aciç pobrany podatek na rachunek or-
ganu podatkowego w∏aÊciwego ze wzgl´-
du na siedzib´ p∏atnika, w terminie do
7. dnia miesiàca nast´pujàcego po miesià-
cu, w którym pobrano podatek, a tak˝e
przekazaç w tym terminie deklaracj´ o wy-
sokoÊci pobranego i wp∏aconego podatku
przez p∏atnika wed∏ug ustalonego wzoru.

3b. Notariusze, jako p∏atnicy podatku, sà obowià-
zani do przekazywania w terminie, o którym
mowa w ust. 3a pkt 2, organowi podatkowe-
mu w∏aÊciwemu ze wzgl´du na siedzib´ p∏at-
nika odpisów sporzàdzanych aktów notarial-
nych dotyczàcych czynnoÊci cywilnopraw-
nych stanowiàcych przedmiot opodatkowa-
nia oraz kopii rejestrów podatku.
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———————
11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r.
Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169,
poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.
Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958 oraz z 2004 r. Nr 210,
poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619. 

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

z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11,
poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213,
poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302
i Nr 162, poz. 1569, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 68,
poz. 623, Nr 93, poz. 894, Nr 97, poz. 963 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1090.



4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzory deklaracji, o których mowa w ust. 1
i ust. 3a pkt 2, oraz szczegó∏owy zakres za-
wartych w nich danych, w szczególnoÊci:

a) w deklaracji, o której mowa w ust. 1 —
dat´ i miejsce dokonania czynnoÊci,
imi´ i nazwisko albo nazw´ lub firm´
strony czynnoÊci cywilnoprawnej, nu-
mer identyfikacji podatkowej oraz miej-
sce zamieszkania (siedzib´) strony czyn-
noÊci cywilnoprawnej, zwi´z∏e okreÊle-
nie treÊci i przedmiotu czynnoÊci, miej-
sce jego po∏o˝enia lub wykonywania
praw majàtkowych, podstaw´ opodat-
kowania, odliczenia od podstawy opo-
datkowania, stawk´ podatku, kwot´ na-
le˝nego podatku, 

b) w deklaracji, o której mowa w ust. 3a
pkt 2 — rodzaj p∏atnika, imi´ i nazwisko
p∏atnika albo nazw´ lub firm´, adres
miejsca zamieszkania albo siedziby, nu-
mer identyfikacji podatkowej, kwot´ po-
datku pobranego w danym miesiàcu,
kwot´ potràconego wynagrodzenia z ty-
tu∏u poboru podatku oraz kwot´ podat-
ku wp∏aconego naczelnikowi urz´du
skarbowego i dat´ sporzàdzenia dekla-
racji,

2) szczegó∏owy sposób zap∏aty, pobierania
i zwrotu podatku, w tym czynnoÊci zwiàza-
ne z poborem podatku i sposób udzielania
przez p∏atnika pouczeƒ stronom czynnoÊci
cywilnoprawnej oraz treÊç rejestrów po-
datku 

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç uproszczenia
post´powania podatkowego oraz zmniejsze-
nia kosztów jego prowadzenia, jak równie˝
prawid∏owy sposób poboru podatku przez
p∏atników.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏a-
cie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532,
z póên. zm.13)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 7 skreÊla si´ oznaczenie ust. 1 i uchyla si´
ust. 2;

2) tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie:

„Zap∏ata i zwrot op∏aty skarbowej”;

3) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób zap∏aty i zwrotu op∏aty
skarbowej przez wskazanie:

1) szczegó∏owego sposobu zap∏aty
i zwrotu op∏aty skarbowej,

2) przypadków, w których zap∏ata op∏aty
skarbowej nast´puje znakami tej op∏a-
ty lub przez u˝ycie urz´dowego blan-
kietu wekslowego,

3) wzorów znaków op∏aty skarbowej oraz
urz´dowych blankietów wekslowych,
a tak˝e warunków ich wymiany

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç uproszcze-
nia post´powania podatkowego oraz
zmniejszenia kosztów jego prowadze-
nia.”; 

4) w art. 13 w ust. 2 w pkt 2 uchyla si´ lit. a.

Art. 14. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o podatku leÊnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216,
poz. 1826) w art. 6 dodaje si´ ust. 10—12 w brzmieniu:

„10. Rada gminy mo˝e okreÊliç, w drodze uchwa∏y,
warunki i tryb sk∏adania informacji o lasach oraz
deklaracji na podatek leÊny za pomocà Êrodków
komunikacji elektronicznej, w szczególnoÊci: 

1) ich format elektroniczny; 

2) sposób ich przesy∏ania za pomocà Êrodków
komunikacji elektronicznej; 

3) rodzaje podpisu elektronicznego, którym po-
winny byç opatrzone.

11. Rada gminy w uchwale, o której mowa
w ust. 10, uwzgl´dnia w szczególnoÊci: 

1) zakres danych zawartych we wzorach okre-
Êlonych uchwa∏à rady gminy w sprawie wzo-
rów informacji o lasach i deklaracji na poda-
tek leÊny oraz koniecznoÊç ich opatrzenia
podpisem elektronicznym; 

2) potrzeb´ zapewnienia bezpieczeƒstwa, wia-
rygodnoÊci i niezaprzeczalnoÊci danych za-
wartych w informacjach o lasach i deklara-
cjach na podatek leÊny oraz potrzeb´ ich
ochrony przed nieuprawnionym dost´pem; 

3) limity wysokoÊci zobowiàzania podatkowe-
go, kwoty nadp∏aty lub zwrotu podatku wyni-
kajàce z deklaracji na podatek leÊny, a tak˝e
wymagania dla poszczególnych rodzajów
podpisu elektronicznego okreÊlone w przepi-
sach o podpisie elektronicznym, w szczegól-
noÊci dotyczàce weryfikacji podpisu elektro-
nicznego i znakowania czasem.

12. Organ podatkowy lub jednostka informatyczna
obs∏ugi administracji podatkowej poÊwiadcza,
w formie elektronicznej, z∏o˝enie informacji o la-
sach i deklaracji na podatek leÊny za pomocà
Êrodków komunikacji elektronicznej.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255,
z póên. zm.14)) w art. 25a:
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poz. 732, Nr 94, poz. 788 i Nr 95, poz. 806.



1) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. W celu weryfikacji oÊwiadczeƒ organ w∏aÊciwy
wyst´puje, do dnia 30 czerwca ka˝dego roku,
do naczelnika urz´du skarbowego o przekaza-
nie informacji dotyczàcych dochodów osób
otrzymujàcych Êwiadczenia rodzinne, w zakre-
sie okreÊlonym w zaÊwiadczeniu, o którym
mowa w art. 23 ust. 4 pkt 1.

5. Naczelnik urz´du skarbowego przekazuje in-
formacje nie póêniej ni˝ do dnia 31 lipca dane-
go roku.”;

2) uchyla si´ ust. 6.

Art. 16. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz
z 2005 r. Nr 14, poz. 113 i Nr 90, poz. 756) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 32 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisy ust. 1—4 nie majà zastosowania
w przypadku transakcji zawieranych pomi´dzy
podmiotami powiàzanymi, w odniesieniu do
których w∏aÊciwy organ podatkowy, na pod-
stawie ustawy — Ordynacja podatkowa, wyda∏
decyzj´ o uznaniu prawid∏owoÊci wyboru i sto-
sowania metody ustalania ceny transakcyjnej
mi´dzy podmiotami powiàzanymi.”;

2) w art. 99 uchyla si´ ust. 16;

3) w art. 102 uchyla si´ ust. 2;

4) w art. 114 uchyla si´ ust. 6.

Art. 17. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33,
poz. 289 i Nr 94, poz. 788) w art. 83 w ust. 2
w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´
pkt 7 w brzmieniu:

„7) kontrola dotyczy podmiotów, którym na mocy
odr´bnych przepisów w∏aÊciwy organ wyda∏ de-
cyzj´ o uznaniu prawid∏owoÊci wyboru i stosowa-
nia metody ustalania ceny transakcyjnej mi´dzy
podmiotami powiàzanymi — w zakresie zwiàza-
nym z wykonaniem tej decyzji.”.

Art. 18. § 1. Banki oraz spó∏dzielcze kasy oszcz´d-
noÊciowo-kredytowe sà obowiàzane do sporzàdzenia
i przekazania, w formie dokumentu elektronicznego,
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicz-
nych jednorazowej informacji o otwartych rachunkach
bankowych zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci
gospodarczej, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia
2006 r., w terminie do dnia 15 stycznia 2007 r.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych majàc na uwadze usprawnienie przekazywania
i przetwarzania informacji, o których mowa w § 1,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) format i tryb przekazywania dokumentu elektro-
nicznego, uwzgl´dniajàc jego zabezpieczenie
przed nieuprawnionym dost´pem;

2) wzór informacji o otwartych rachunkach banko-
wych oraz rachunkach w spó∏dzielczych kasach
oszcz´dnoÊciowo-kredytowych, o których mowa
w § 1, uwzgl´dniajàc numer rachunku, dat´ jego
za∏o˝enia, dane identyfikujàce posiadacza rachun-
ku, w tym nazwisko i imi´ lub nazw´ posiadacza,
miejsce zamieszkania lub adres siedziby, rodzaj
i numer identyfikatora posiadacza rachunku, kod
kraju posiadacza rachunku, numer identyfikacji
podatkowej.

§ 3. Obowiàzek okreÊlony w § 1 mo˝e byç wykona-
ny za poÊrednictwem instytucji, o których mowa
w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
z póên. zm.15)).

Art. 19. Do zabezpieczenia zobowiàzaƒ podatko-
wych powsta∏ych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy stosuje si´ przepisy art. 33 § 1,
art. 33b pkt 2 i art. 33c ustawy wymienionej w art. 1
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy. 

Art. 20. Do zaleg∏oÊci zwiàzanych z deklaracjami,
które zosta∏y z∏o˝one przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy, nie stosuje si´ przepisu art. 54 § 1
pkt 7a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà. 

Art. 21. Do przedawnienia zobowiàzaƒ podatko-
wych powsta∏ych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy stosuje si´ przepis art. 70 § 4 ustawy wy-
mienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

Art. 22. Do korygowania deklaracji i za∏àczników
do deklaracji z∏o˝onych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy stosuje si´ przepis art. 274 ustawy
wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà. 

Art. 23. Do decyzji ostatecznych wydanych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´
przepis art. 240 § 1 pkt 9—11 ustawy wymienionej
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà. 

Art. 24. Nadp∏aty powsta∏e w wyniku uchylenia de-
cyzji ostatecznych w trybie art. 240 § 1 pkt 9 ustawy
wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, w zwiàzku z art. 28 ust. 3 Konwencji mi´dzy
Rzeczàpospolità Polskà a Królestwem Danii w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania
uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu i majàtku, sporzàdzonej w Warszawie
dnia 6 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 43, poz. 368),
podlegajà oprocentowaniu od dnia zap∏aty nienale˝-
nego podatku.
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Art. 25. § 1. W sprawach wszcz´tych i niezakoƒczo-
nych przez organy podatkowe pierwszej instancji oraz
organy kontroli skarbowej przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy ustawy wy-
mienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, z zastrze˝eniem § 2.

§ 2. Wnioski o udzielenie ulg w sp∏acie zobowiàzaƒ
podatkowych z∏o˝one przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy podlegajà rozpatrzeniu na podstawie
przepisów ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

Art. 26. § 1. Do dnia okreÊlenia szczegó∏owych wa-
runków udzielania ulg w sp∏acie zobowiàzaƒ podatko-
wych, w przypadkach wymienionych w art. 67b § 1
pkt 3 lit. e—l ustawy wymienionej w art. 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà, odpowiednio dla da-
nego przeznaczenia, nie stosuje si´ art. 67a tej ustawy,
a wnioski o udzielenie ulg w sp∏acie zobowiàzaƒ po-
datkowych podlegajà rozpatrzeniu odpowiednio na
podstawie art. 48 § 1 pkt 1 i 2 oraz art. 67 ustawy wy-
mienionej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym do
dnia 31 sierpnia 2005 r. 

§ 2. Do dnia 1 maja 2007 r. wobec podatników pro-
wadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze trans-
portu, w zakresie tej dzia∏alnoÊci, nie stosuje si´
art. 67a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, a wnioski o udzielenie ulg

w sp∏acie zobowiàzaƒ podatkowych podlegajà rozpa-
trzeniu odpowiednio na podstawie art. 48 § 1 pkt 1 i 2
oraz art. 67 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu
obowiàzujàcym do dnia 31 sierpnia 2005 r. 

Art. 27. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 2005 r., z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 71, pkt 105, pkt 107, pkt 112, pkt 113 oraz
pkt 114, które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia;

2) art. 7 pkt 5 i 6, które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia i majà zastosowanie do przychodów (do-
chodów) uzyskanych od dnia 1 lipca 2005 r.;

3) art. 1 pkt 1, pkt 5 w zakresie dodawanego pkt 3,
pkt 8, pkt 30, pkt 94, pkt 96 lit. b, pkt 106, pkt 108,
pkt 109 lit. b i pkt 110, art. 6, art. 7 pkt 1—4, art. 10,
art. 16 pkt 1 oraz art. 17, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.;

4) art. 1 pkt 2—4, pkt 29, pkt 63, pkt 65—69, pkt 72
lit. a i pkt 73, art. 3, art. 4, art. 5, art. 12, art. 13,
art. 14 oraz art. 16 pkt 2—4, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 16 sierpnia 2006 r.;

5) art. 1 pkt 5 w zakresie dodawanego pkt 5, pkt 49
lit. a, b i d oraz art. 18, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2007 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 1 lipca 2005 r.

o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”

Art. 1. 1. Ustanawia si´ program wieloletni „Naro-
dowy program zwalczania chorób nowotworowych”,
zwany dalej „Programem”.

2. Program jest programem wieloletnim w rozu-
mieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
z póên. zm.1)) i jest realizowany w latach 2006—2015.

Art. 2. Celem Programu jest: 

1) zahamowanie wzrostu zachorowaƒ na nowotwo-
ry;

2) osiàgni´cie Êrednich europejskich wskaêników
w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów;

3) osiàgni´cie Êrednich europejskich wskaêników
skutecznoÊci leczenia; 

4) stworzenie warunków do wykorzystania w prakty-
ce onkologicznej post´pu wiedzy o przyczynach
i mechanizmach rozwoju nowotworów z∏oÊliwych;

5) utworzenie systemu ciàg∏ego monitorowania sku-
tecznoÊci zwalczania nowotworów w skali kraju
i poszczególnych regionach kraju.

Art. 3. W ramach Programu podejmuje si´ dzia∏a-
nia dotyczàce w szczególnoÊci:

1) rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów z∏o-
Êliwych, w tym zw∏aszcza zale˝nych od palenia ty-
toniu i niew∏aÊciwego ˝ywienia;

2) wdro˝enia populacyjnych programów wczesnego
wykrywania, a w szczególnoÊci raka szyjki macicy,
piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotwo-
rów u dzieci;

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

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121,
poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.
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