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zachód i dochodzi do punktu 134-158, gdzie skr´ca
na pó∏nocny zachód i dochodzi do punktu 134-44.
W tym punkcie skr´ca na po∏udnie i dochodzi do
punktu 134-43, w którym skr´ca na zachód i przez
punkt 134-42 dochodzi do punktu 134-41, gdzie
skr´ca na po∏udniowy zachód i przez punkt 134-40
dochodzi do punktu 149-8694. W tym punkcie skr´ca na pó∏nocny zachód i przez punkty: 149-8693
i 149-8692 dochodzi do punktu 149-8691, w którym
skr´ca na po∏udniowy zachód i dochodzi do punktu 149-8689. Tu skr´ca na pó∏nocny zachód i przez
punkt 149-8690 dochodzi do punktu 149-8688,
w którym skr´ca na pó∏noc i dochodzi do punktu 149-8687. W tym punkcie skr´ca na pó∏nocny zachód i dochodzi do punktu 149-8686, w którym skr´ca na pó∏nocny wschód i przez punkt 134-11 dochodzi do punktu 134-10. Z tego punktu biegnie na
pó∏nocny zachód i dochodzi do punktu 134-9,
w którym skr´ca na po∏udniowy zachód i dochodzi
do punktu 84-55. W tym punkcie skr´ca na pó∏nocny wschód i przez punkt 84-54 dochodzi do punktu 84-53, w którym skr´ca na pó∏nocny zachód
i przez punkt 84-275 dochodzi do punktu 84-274.
W tym punkcie skr´ca na pó∏nocny wschód i przez
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punkty: 84-276, 84-277, 84-327, 84-290 i 84-291
dochodzi do punktu 84-247, w którym skr´ca na
pó∏nocny zachód i przez punkty: 84-246, 84-425,
84-382, 84-245, 84-419, 84-244, 84-243, 84-242,
84-326 i 84-241 dochodzi do punktu 84-380, w którym skr´ca na pó∏nocny wschód i dochodzi do
punktu 84-379. W tym punkcie skr´ca na pó∏nocny
zachód i dochodzi do punktu 84-378, z którego biegnie na pó∏noc i przez punkt 84-199 dochodzi do
punktu 84-198. W tym punkcie biegnie na pó∏nocny wschód i przez punkty: 84-197, 84-196, 84-195
i 84-431 dochodzi do punktu 84-133, od którego
rozpocz´to opis.”.
§ 2. Przedsi´biorcy, korzystajàcy po dniu 1 stycznia
2001 r. z pomocy publicznej w warmiƒsko-mazurskiej
specjalnej strefie ekonomicznej, wartoÊç dotychczas
poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy przeliczà wed∏ug sposobu okreÊlonego w rozporzàdzeniu,
o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 stycznia 2005 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Ordynacja podatkowa
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718,
z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959) i art. 88 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1808) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

4) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 1999 r. sygn. akt K 28/98 (Dz. U. Nr 92,
poz. 1062),

1) ustawà z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
— Przepisy wprowadzajàce Kodeks karny, ustawy
— Przepisy wprowadzajàce Kodeks post´powania
karnego, ustawy — Kodeks karny wykonawczy
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 160, poz. 1083),

7) ustawà z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji,
ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych, ustawy
o dop∏atach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy — Prawo o publicznym
obrocie papierami wartoÊciowymi, ustawy — Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych — w zwiàzku
z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 122, poz. 1315 oraz z 2004 r. Nr 64,
poz. 594),

2) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
3) ustawà z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95),

5) ustawà z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks
spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037),
6) ustawà z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub
nieujawnionych êróde∏ (Dz. U. Nr 116, poz. 1216,
z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r. Nr 32,
poz. 299 i Nr 180, poz. 1500),
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8) ustawà z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),
9) ustawà z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy
o nabywaniu nieruchomoÊci przez cudzoziemców
oraz ustawy — Ordynacja podatkowa — w zwiàzku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 16, poz. 166),
10) ustawà z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
— Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 459),
11) ustawà z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 42, poz. 475),
12) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81,
poz. 731),
13) ustawà z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125,
poz. 1368),
14) ustawà z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130,
poz. 1452),
15) ustawà z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy
o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804),
16) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984),
17) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271),
18) ustawà z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387),
19) ustawà z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188),
20) ustawà z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zadania i kompetencje
organów oraz organizacj´ jednostek organizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302),
21) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
23 wrzeÊnia 2003 r. sygn. akt K 20/02 (Dz. U.
Nr 170, poz. 1660),
22) ustawà z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255),
23) ustawà z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych,
ustawy o prokuraturze, ustawy — Prawo o ustroju
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sàdów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 228, poz. 2256),

24) ustawà z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257),
25) ustawà z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593),
26) ustawà z dnia 19 marca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo celne (Dz. U. Nr 68,
poz. 623),
27) ustawà z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy
— Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy
o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 91, poz. 868),
28) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 93,
poz. 894, Nr 254, poz. 2533 i Nr 263, poz. 2619),
29) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116,
poz. 1205),
30) ustawà z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu
w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej
(Dz. U. Nr 123, poz. 1291),
31) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
11 maja 2004 r. sygn. akt K 4/03 (Dz. U. Nr 122,
poz. 1288),
32) ustawà z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),
33) ustawà z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1692),
34) ustawà z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808)
i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem 4 stycznia 2005 r.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1) art. 307—323 i 343 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926), które stanowià:
„Art. 307. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks post´powania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27,
poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45,
poz. 289, z 1983 r. Nr 41, poz. 185,
z 1984 r. Nr 34, poz. 183, z 1986 r. Nr 47,
poz. 228, z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33,
poz. 186, z 1989 r. Nr 20, poz. 107,
z 1990 r. Nr 34, poz. 201, z 1991 r. Nr 100,
poz. 442 i Nr 119, poz. 513, z 1994 r.
Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 1, poz. 1
i Nr 74, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189
i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 75,
poz. 471 i Nr 102, poz. 643) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
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1) w art. 3 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Przepisów Kodeksu post´powania administracyjnego nie stosuje si´ do:
1) post´powania w sprawach
karnych skarbowych,
2) spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926),
z wyjàtkiem przepisów dzia∏ów IV, V, VII i VIII.”;
2) tytu∏ dzia∏u III otrzymuje brzmienie:
„Przepisy szczególne w sprawach
ubezpieczeƒ spo∏ecznych”;
3) skreÊla si´ art. 164—179.
Art. 308. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r.
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161,
z 1992 r. Nr 20, poz. 78 i z 1993 r. Nr 28,
poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426
i Nr 141, poz. 692 oraz z 1996 r. Nr 43,
poz. 189 i Nr 146, poz. 680) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w § 1 w pkt 1 wyrazy „o zobowiàzaniach podatkowych” zast´puje si´ wyrazami „ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926)”;
2) po art. 26 dodaje si´ art. 26a
w brzmieniu:
„Art. 26a. § 1. Dla zobowiàzaƒ podatkowych powstajàcych
w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1
ustawy — Ordynacja
podatkowa podstaw´
wystawienia tytu∏u wykonawczego stanowi
równie˝ deklaracja lub
zeznanie z∏o˝one przez
zobowiàzanego.
§ 2. W przypadku, o którym
mowa w § 1, tytu∏ wykonawczy mo˝na wystawiç, je˝eli:
1) w deklaracji lub zeznaniu zosta∏o zamieszczone pouczenie, ˝e stanowià one
podstaw´ do wystawienia tytu∏u wykonawczego,
2) wierzyciel
przed
wszcz´ciem post´powania egzekucyjnego przes∏a∏ zobowiàzanemu
upomnie-
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nie, o którym mowa
w art. 15 § 1.”;
3) w art. 154 po § 3 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Zaj´cie zabezpieczajàce przekszta∏ca
si´
w zaj´cie egzekucyjne z dniem
wygaÊni´cia
decyzji, o której
mowa w art. 33
§ 4 ustawy —
Ordynacja podatkowa.”
Art. 309. W ustawie karnej skarbowej z dnia
26 paêdziernika 1971 r. (Dz. U. z 1984 r.
Nr 22, poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100,
z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503,
z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107,
poz. 458, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68,
poz. 341, z 1994 r. Nr 43, poz. 160,
Nr 126, poz. 615 i Nr 136, poz. 703,
z 1995 r. Nr 132, poz. 641, z 1996 r.
Nr 132, poz. 621, Nr 137, poz. 640
i Nr 152, poz. 720 oraz z 1997 r. Nr 71,
poz. 449, Nr 79, poz. 485, Nr 102,
poz. 643 i Nr 121, poz. 770) po art. 175
dodaje si´ art. 175a w brzmieniu:
„Art. 175a. § 1. W toku post´powania przygotowawczego
kierownikowi finansowego organu dochodzenia, o którym mowa
w art. 174 § 2 pkt 2, przys∏ugujà
uprawnienia
przewidziane w art. 182
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
Nr 137, poz. 926).
§ 2. Przepisy art. 184 § 2
i 4 oraz art. 295—297
i art. 301 ustawy — Ordynacja podatkowa stosuje si´ odpowiednio.”
Art. 310. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi´gach wieczystych i hipotece (Dz. U.
Nr 19, poz. 147, z 1991 r. Nr 22, poz. 92
i Nr 115, poz. 496, z 1994 r. Nr 85,
poz. 388, z 1996 r. Nr 107, poz. 499 oraz
z 1997 r. Nr 117, poz. 752) w art. 66 wyraz „paƒstwowà” zast´puje si´ wyrazami „Skarbu Paƒstwa lub gminy”.
Art. 311. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U.
z 1997 r. Nr 16, poz. 89) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
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1) w art. 4 skreÊla si´ ust. 3;
2) w art. 16:
a) skreÊla si´ ust. 6,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Nie stanowi podstawy do wygaÊni´cia decyzji zbycie udzia∏u w budynku lub lokalu na
rzecz innego ze spadkobierców
lub obdarowanych oraz zbycie
budynku lub lokalu, je˝eli by∏o
ono uzasadnione koniecznoÊcià zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego
budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budow´ albo nabycie innego lokalu nastàpi∏o
nie póêniej ni˝ w ciàgu szeÊciu
miesi´cy od dnia zbycia.”
Art. 312. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r.
Nr 91, poz. 409 i z 1997 r. Nr 43,
poz. 272) w art. 1 dodaje si´ ust. 4 i 5
w brzmieniu:
„4. Minister Finansów mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, ˝e podatnicy podatku rolnego b´dàcy równoczeÊnie podatnikami podatku od
nieruchomoÊci lub podatku leÊnego
wp∏acajà te podatki w formie ∏àcznego zobowiàzania pieni´˝nego na
podstawie jednej decyzji (nakazu
p∏atniczego), oraz wskazaç osoby,
na które wystawia si´ decyzj´.
5. Za zobowiàzania podatkowe wchodzàce w sk∏ad ∏àcznego zobowiàzania pieni´˝nego odpowiadajà solidarnie osoby, na które wystawiono
nakaz p∏atniczy, oraz osoby, na których cià˝y obowiàzek zap∏aty zobowiàzania pieni´˝nego.”
Art. 313. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. —
Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72,
poz. 359, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28,
poz. 127 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r.
Nr 80, poz. 369 i Nr 121, poz. 591,
z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654,
z 1996 r. Nr 10, poz. 61, Nr 75, poz. 357,
Nr 90, poz. 406, Nr 106, poz. 496
i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 23,
poz. 117, Nr 24, poz. 119, Nr 71,
poz. 449, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 769 i 770) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po art. 14 dodaje si´ art. 15 w brzmieniu:
„Art. 15. 1. Banki sà obowiàzane realizowaç polecenia przelewu na rachunki organów podatkowych lub na
rachunki gmin z tytu∏u
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nale˝noÊci, do których
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926), w terminie
3 dni roboczych od dnia
obcià˝enia rachunku bankowego posiadacza tego
rachunku.
2. W razie niedotrzymania
terminu, o którym mowa
w ust. 1, banki obowiàzane sà do zap∏acenia, na
rzecz Skarbu Paƒstwa lub
gminy, odsetek w wysokoÊci przewidzianej dla
odsetek za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych.
3. Do odpowiedzialnoÊci banku z tytu∏u niedope∏nienia
obowiàzku
okreÊlonego
w ust. 1 stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
— Ordynacja podatkowa
o odpowiedzialnoÊci podatkowej inkasenta.”;
2) w art. 113 w ust. 4 po wyrazach „i rachunków bie˝àcych” dodaje si´ przecinek oraz wyrazy „nierealizowanych
przez bank poleceƒ przelewu na rachunki organów podatkowych lub na
rachunki gmin”;
3) w art. 115 w pkt 1 po wyrazach „wk∏ady oszcz´dnoÊciowe zgromadzone
w bankach” dodaje si´ przecinek oraz
wyrazy „a tak˝e nale˝noÊci Skarbu
Paƒstwa oraz gmin z tytu∏u niezrealizowanych przez bank poleceƒ przelewu na rachunki organów podatkowych lub na rachunki gmin”.
Art. 314. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r.
o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23
i Nr 74, poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86,
z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1995 r. Nr 86,
poz. 433 oraz z 1997 r. Nr 117, poz. 751)
w art. 12 wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w ust. 1 skreÊla si´ pkt 5;
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister Finansów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) przypadki, w których zap∏ata
op∏aty skarbowej nast´puje
znakami tej op∏aty lub przez
nabycie urz´dowego blankietu
wekslowego,
2) sposób pobierania, uiszczania
i zwrotu op∏aty skarbowej oraz
sposób prowadzenia rejestrów
tych op∏at.”;
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3) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister Finansów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory znaków op∏aty skarbowej oraz urz´dowych blankietów wekslowych,
a tak˝e warunki ich wymiany.”
Art. 315. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r.
o ∏àcznoÊci (Dz. U. z 1995 r. Nr 117,
poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554,
Nr 106, poz. 675 i Nr 121, poz. 770) po
art. 60 dodaje si´ art. 60a w brzmieniu:
„Art. 60a. 1. W razie niewykonania
przekazu pocztowego dotyczàcego nale˝noÊci, do których stosuje si´ przepisy
ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926), organowi podatkowemu lub gminie, w terminach okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 60 pkt 3, Poczta
Polska jest obowiàzana do
zap∏acenia odbiorcy przekazu odsetek w wysokoÊci
przewidzianej dla odsetek
za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych.
2. Do odpowiedzialnoÊci Poczty Polskiej z tytu∏u nieterminowego wykonania przekazu pocztowego podmiotom
wymienionym w ust. 1 stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy — Ordynacja podatkowa o odpowiedzialnoÊci podatkowej inkasenta.”
Art. 316. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. —
Prawo bud˝etowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72,
poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344,
Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685,
z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124,
poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r.
Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r.
Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121,
poz. 770, Nr 123, poz. 775 i Nr 133,
poz. 883) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 16 po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a
w brzmieniu:
„6a. Minister
Finansów
okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb umarzania
wierzytelnoÊci
paƒstwowych
jednostek bud˝etowych z tytu∏u
nale˝noÊci pieni´˝nych, do których nie stosuje si´ przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
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— Ordynacja podatkowa (Dz. U.
Nr 137, poz. 926), oraz udzielania innych ulg w sp∏acaniu tych
nale˝noÊci oraz wska˝e organy
do tego uprawnione.”;
2) w art. 17 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Rada gminy mo˝e okreÊliç szczegó∏owe zasady i tryb umarzania
wierzytelnoÊci jednostek organizacyjnych gminy z tytu∏u nale˝noÊci pieni´˝nych, do których nie
stosuje si´ przepisów ustawy —
Ordynacja
podatkowa,
oraz
udzielania innych ulg w sp∏acaniu
tych nale˝noÊci oraz wskazaç organy do tego uprawnione.”;
3) po art. 24 dodaje si´ art. 24a
w brzmieniu:
„Art. 24a. Organy podatkowe, o których mowa w ustawie —
Ordynacja podatkowa, sà
obowiàzane do prowadzenia ewidencji wydanych
przez te organy:
1) decyzji, na podstawie
których przyznano ulgi
w sp∏acie podatków,
2) postanowieƒ o wstrzymaniu wykonania decyzji.”
Art. 317. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134,
poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90,
poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123,
poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r.
Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r.
Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137,
poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156,
poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85,
poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121,
poz. 770 i Nr 123, poz. 776) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 13 w pkt 6 po wyrazach „dochodzeniowym i administracyjnym oraz”
dodaje si´ wyrazy „p∏atników i”;
2) w art. 20:
a) w ust. 1 po wyrazach „ujawnionych êród∏ach” dodaje si´ wyrazy
„lub pochodzàce ze êróde∏ nieujawnionych”;
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. WysokoÊç przychodów nieznajdujàcych pokrycia w ujawnionych êród∏ach lub pochodzàcych ze êróde∏ nieujawnionych ustala si´ na podstawie
poniesionych przez podatnika
w roku podatkowym wydatków i wartoÊci zgromadzonego
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w tym roku mienia, je˝eli wydatki te i wartoÊci nie znajdujà
pokrycia w mieniu zgromadzonym w roku podatkowym oraz
w latach poprzednich, pochodzàcym z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.”;

3) w art. 23 w ust. 1 w pkt 18 wyrazy
„przepisy ustawy o zobowiàzaniach
podatkowych” zast´puje si´ wyrazami „przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926)”;
4) w art. 30 w ust. 1 w pkt 7 po wyrazach
„êróde∏ przychodów” dodaje si´ wyrazy „lub nieznajdujàcych pokrycia
w ujawnionych êród∏ach”.
Art. 318. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r.
o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 100,
poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152,
poz. 720 oraz z 1997 r. Nr 18, poz. 105,
Nr 71, poz. 449 i Nr 121, poz. 770) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 24:
a) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „Kodeksu
post´powania administracyjnego”
zast´puje si´ wyrazami „ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926)”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przy okreÊlaniu podstaw opodatkowania organowi kontroli
skarbowej przys∏ugujà uprawnienia organu podatkowego
przewidziane w przepisach podatkowych oraz w art. 186 § 2
i art. 193 ustawy — Ordynacja
podatkowa.”;
2) art. 31 otrzymuje brzmienie:
„Art. 31. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do post´powania kontrolnego stosuje
si´ przepisy ustawy — Ordynacja podatkowa.”;
3) w art. 34a w ust. 1:
a) w pkt 1 wyrazy „Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej,
izbie skarbowej lub podatkowej
komisji odwo∏awczej — w toku post´powania administracyjnego lub
karnego skarbowego” zast´puje
si´ wyrazami „Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej lub
izbie skarbowej — w toku post´powania podatkowego lub karnego
skarbowego”,
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b) w pkt 2 wyrazy „post´powaniem
administracyjnym” zast´puje si´
wyrazami „post´powaniem podatkowym”;
4) w art. 34c wyrazy „art. 73 i 74 Kodeksu post´powania administracyjnego” zast´puje si´ wyrazami „art. 178
i 179 ustawy — Ordynacja podatkowa”;
5) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wy∏àczenia inspektora stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 130
ustawy — Ordynacja podatkowa,
a w post´powaniu karnym skarbowym — art. 135 i 136 ustawy
karnej skarbowej.”
Art. 319. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482
i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2,
Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87,
poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113,
poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127,
poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86,
poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133,
poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r.
Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90,
poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147,
poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44,
Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96,
poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118,
poz. 754, Nr 121, poz. 770 i Nr 123,
poz. 776 i 777) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 7 po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a
w brzmieniu:
„4a. Przy ustalaniu straty nie uwzgl´dnia si´ równie˝ strat przedsi´biorstw paƒstwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw
paƒstwowych.”;
2) w art. 16 w ust. 1 w pkt 21 wyrazy
„przepisy o zobowiàzaniach podatkowych” zast´puje si´ wyrazami „przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Ordynacja podatkowa (Dz. U.
Nr 137, poz. 926)”.
Art. 320. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach
losowych i zak∏adach wzajemnych
(Dz. U. Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28,
poz. 127, z 1994 r. Nr 98, poz. 472,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 621 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 503
i Nr 121, poz. 770) w art. 17 wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w ust. 3 wyraz „Inkasentem” zast´puje si´ wyrazem „P∏atnikiem”;
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2) w ust. 4 wyraz „inkasent” zast´puje
si´ wyrazem „p∏atnik”;
3) w ust. 5 wyrazy „o zobowiàzaniach
podatkowych” zast´puje si´ wyrazami „ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Ordynacja podatkowa (Dz. U.
Nr 137, poz. 926)”.
Art. 321. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50,
Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599,
z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44,
poz. 231, Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r.
Nr 137, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 111,
poz. 722 i Nr 123, poz. 776 i 780) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 21 po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a
w brzmieniu:
„8a. W razie niedope∏nienia obowiàzku
przewidzianego w ust. 8 od
niezwróconej kwoty naliczane sà
odsetki za zw∏ok´ jak od zaleg∏oÊci
podatkowych. Odsetki naliczane
sà od nast´pnego dnia po up∏ywie
terminu okreÊlonego w ust. 8, a je˝eli termin ten przypada wczeÊniej
od terminu najbli˝szego okresu
rozliczeniowego — od terminu,
w którym powinno zostaç dokonane rozliczenie podatku.”;
2) po art. 24 dodaje si´ art. 24a i 24b
w brzmieniu:
„Art. 24a. 1. Skarbowi Paƒstwa przys∏uguje hipoteka ustawowa z tytu∏u warunkowych wierzytelnoÊci wynikajàcych z wyp∏acenia
zaliczki naliczonego podatku.
2. Hipoteka ustawowa powstaje z dniem wyp∏acenia zaliczki naliczonego
podatku.
3. Do hipoteki ustawowej,
w zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2, stosuje si´ przepisy ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926).
Art. 24b. 1. Skarbowi Paƒstwa z tytu∏u warunkowych wierzytelnoÊci
wynikajàcych z wyp∏acenia zaliczki naliczonego podatku
przys∏uguje zastaw skarbowy na b´dàcych w∏asnoÊcià podatnika rzeczach ruchomych oraz
na zbywalnych prawach
majàtkowych.
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2. Wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów
skarbowych dokonywany jest na podstawie
uwzgl´dnionego wniosku w sprawie wyp∏acenia zaliczki naliczonego
podatku.
3. Do zastawu skarbowego, w zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2,
stosuje si´ przepisy
ustawy — Ordynacja podatkowa.”
Art. 322. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129,
poz. 600, z 1994 r. Nr 105, poz. 509,
z 1995 r. Nr 124, poz. 601 i Nr 154,
poz. 794, z 1996 r. Nr 149, poz. 704
i Nr 156, poz. 774 oraz z 1997 r. Nr 79,
poz. 484, Nr 113, poz. 734, Nr 121,
poz. 770 i Nr 123, poz. 780) w art. 10
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W zakresie podatków i op∏at stanowiàcych dochody gmin, a pobieranych przez urzàd skarbowy,
urzàd ten udziela ulg, odroczeƒ,
umorzeƒ, stosuje zaniechanie poboru podatków oraz zwalnia p∏atnika z obowiàzku pobrania oraz
wp∏aty podatku lub zaliczek na
podatek wy∏àcznie na wniosek
lub za zgodà zarzàdu gminy.”;
2) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Wniosek lub zgoda, o których
mowa w ust. 2, wydawane sà
w drodze postanowienia.”;
3) w ust. 4 po wyrazie „podj´tych” dodaje si´ wyrazy „przez organy podatkowe”.
Art. 323. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 118,
poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r.
Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106,
poz. 673 i Nr 121, poz. 770) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) skreÊla si´ art. 31;
2) w art. 40 skreÊla si´ ust. 2.”
Art. 343. „§ 2. Pozostajà w mocy, do czasu zastàpienia ich nowymi przepisami, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez 2 lata od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1) ustawy o zobowiàzaniach podatkowych,
2) art. 164 Kodeksu post´powania
administracyjnego.”;
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2) art. 7 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie
ustawy — Przepisy wprowadzajàce Kodeks karny,
ustawy — Przepisy wprowadzajàce Kodeks post´powania karnego, ustawy — Kodeks karny wykonawczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 160, poz. 1083), który stanowi:
„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
3) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:
„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26,
art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145
ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147
ust. 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23,
art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3,
5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a),
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;
4) art. 91 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95), który stanowi:
„Art. 91. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;
5) art. 633 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037),
który stanowi:
„Art. 633. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.”;
6) art. 49 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ (Dz. U. Nr 116,
poz. 1216, z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r.
Nr 32, poz. 299 i Nr 180, poz. 1500), który stanowi:
„Art. 49. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 3—6, art. 13 oraz art. 15, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia,
2) (uchylony),
3) art. 45 pkt 3 lit. b) w zakresie dotyczàcym art. 106 ust. 4 i 5, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 31 grudnia 2003 r.”;
7) art. 11 i 12 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych, ustawy o dop∏atach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy — Prawo
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi,
ustawy — Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji
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i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych —
w zwiàzku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1315 oraz z 2004 r.
Nr 64, poz. 594), które stanowià:
„Art. 11. Wnioski o zaniechanie ustalania zobowiàzania podatkowego oraz zaniechanie
poboru podatku z∏o˝one przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy sà rozpatrywane
na podstawie dotychczasowych przepisów.
Art. 12. 1. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z zastrze˝eniem ust. 2—4.
2. Przepisy art. 5 pkt 1—3 oraz art. 6
pkt 1—3, 6 i 9 wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r.
3. Przepisy art. 2 i art. 3 wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem
art. 6 ust. 7 ustawy, o której mowa
w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia niniejszej ustawy i traci moc z dniem
1 stycznia 2002 r.
4. Z dniem przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wchodzà w ˝ycie, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà:
1) art. 59a ustawy, o której mowa
w art. 4,
2) art. 63a ustawy, o której mowa
w art. 4 — w zakresie dotyczàcym
emitenta, którego papiery wartoÊciowe zosta∏y dopuszczone do obrotu w paƒstwie cz∏onkowskim,
3) art. 43, art. 59 oraz art. 112 ust. 2
ustawy, o której mowa w art. 6.”;
8) art. 78 i 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), które stanowià:
„Art. 78. Akty wydane na podstawie upowa˝nieƒ
ustawowych zmienianych niniejszà ustawà zachowujà moc do czasu ich zastàpienia przez akty wydane na podstawie niniejszej ustawy.
Art. 79. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów:
1) art. 74, który wchodzi w ˝ycie z dniem
30 grudnia 2000 r.,
2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.,
3) art. 61, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.”;
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9) art. 3 ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomoÊci przez cudzoziemców oraz ustawy — Ordynacja podatkowa —
w zwiàzku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 16, poz. 166), który stanowi:
„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;
10) art. 8—12 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 459),
które stanowià:
„Art. 8. 1. Hipoteki ustawowe wpisane do ksi´gi
wieczystej przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy stajà si´ z tym dniem
hipotekami przymusowymi.
2. W dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy wygasajà hipoteki ustawowe niewpisane do ksi´gi wieczystej.
3. Wnioski o wpis do ksi´gi wieczystej hipoteki ustawowej z∏o˝one do sàdu rejonowego przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy traktuje si´ jako wnioski o wpis hipoteki przymusowej.
Art. 9. W sprawach stwierdzania wygaÊni´cia decyzji o odroczeniu terminu p∏atnoÊci podatku oraz o roz∏o˝eniu na raty zap∏aty zaleg∏oÊci podatkowej wraz z odsetkami za
zw∏ok´ wydanych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´ dotychczasowe przepisy art. 258 § 1 pkt 5
i § 3 oraz art. 259 ustawy, o której mowa
w art. 1.
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2) art. 11 ust. 2 wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od dnia og∏oszenia.”;

12) art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r.
Nr 81, poz. 731), który stanowi:
„Art. 76. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;
13) art. 15 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie
ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125,
poz. 1368), który stanowi:
„Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;
14) art. 9 ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie
ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130,
poz. 1452), który stanowi:
„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.”;
15) art. 32 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu
Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), który stanowi:
„Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2002 r., z wyjàtkiem:
1) art. 27 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia,

Art. 10. ˚àdania stwierdzenia nadp∏aty podatku
wniesione przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy sà rozpatrywane na
podstawie przepisów dotychczasowych.

2) art. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem
30 czerwca 2002 r.,

Art. 11. Pozostajà w mocy, do czasu ich zastàpienia, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 7 maja
2001 r., przepisy wydane na podstawie
dotychczasowych przepisów ustawy,
o której mowa w art. 1, o ile nie sà
sprzeczne z przepisami niniejszej ustawy.

16) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi:

Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie miesiàca od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
przepisów art. 1 pkt 2, 4—6, 13 lit. b) i c),
pkt 18, 19 lit. c), pkt 20, 22—24, 26, 33
lit. d), pkt 34 lit. d), pkt 35—38 oraz
pkt 63, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.”;
11) art. 20 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie
ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 475), który stanowi:
„Art. 20. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2001 r., z tym ˝e:
1) art. 2 pkt 1, art. 3, 8 i 9 wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia,

3) art. 9 pkt 7 i art. 21, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e
przepisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6
oraz art. 83—99 wchodzà w ˝ycie w dniu
wyborów do organów stanowiàcych
jednostek samorzàdu terytorialnego
przeprowadzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 paêdziernika 1998 r.”;
17) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271), który stanowi:
„Art. 106. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem przepisów art. 8 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3,
art. 84 pkt 1, art. 86 § 1, art. 87 § 2,
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art. 88, art. 90 § 1, art. 91 i art. 92, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;
18) art. 16—30 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.
o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169,
poz. 1387), które stanowià:
„Art. 16. Do zapytaƒ, o których mowa w art. 14a § 1
ustawy zmienianej w art. 1, nieza∏atwionych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´ przepisy ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà.
Art. 17. Do zabezpieczeƒ zobowiàzaƒ podatkowych powsta∏ych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´
przepisy art. 33 ustawy zmienianej
w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.
Art. 18. Przepis art. 57 § 6 ustawy zmienianej
w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy ma zastosowanie w zakresie bankowych post´powaƒ ugodowych do czasu ich zakoƒczenia.
Art. 19. Banki, spó∏dzielcze kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowe i paƒstwowe przedsi´biorstwo u˝ytecznoÊci publicznej „Poczta
Polska” sà obowiàzane zapewniç dost´p
do formularzy dokumentów, o których
mowa w art. 60 § 3 ustawy zmienianej
w art. 1, najpóêniej w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.
Art. 20. § 1. Do przedawnienia zobowiàzaƒ podatkowych powsta∏ych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
stosuje si´ przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, z zastrze˝eniem § 2.
§ 2. Je˝eli dotychczasowe przepisy okreÊlajà korzystniejsze dla podatnika,
p∏atnika lub inkasenta zasady i terminy przedawnienia zobowiàzaƒ podatkowych, stosuje si´ przepisy obowiàzujàce przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 21. Do odpowiedzialnoÊci podatkowej osób
trzecich z tytu∏u zaleg∏oÊci podatkowych
powsta∏ych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 22. § 1. Do spraw wszcz´tych a niezakoƒczonych przez organy podatkowe pierwszej instancji przed dniem wejÊcia
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w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´
przepisy ustawy zmienianej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, z zastrze˝eniem § 2.
§ 2. Wnioski o wszcz´cie post´powania
wniesione do ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy podlegajà rozpatrzeniu
na podstawie przepisów ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 23. Odwo∏ania od decyzji wydanych na podstawie przepisów ustawy zmienianej
w art. 1 wniesione przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy podlegajà rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.
Art. 24. § 1. ˚àdania uchylenia, zmiany lub
stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji,
która sta∏a si´ decyzjà ostatecznà
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, podlegajà rozpatrzeniu
w trybie, na zasadach i w terminach
okreÊlonych w przepisach ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.
§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio
do wszcz´cia z urz´du post´powania
w sprawie uchylenia, zmiany lub
stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji
ostatecznej.
Art. 25. § 1. Kontrole podatkowe wszcz´te przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy sà prowadzone na zasadach
okreÊlonych w przepisach ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.
§ 2. Je˝eli wszcz´cie post´powania podatkowego, na podstawie ustaleƒ
kontroli podatkowej zakoƒczonej na
podstawie dotychczasowych przepisów, nast´puje po dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, post´powanie
podatkowe wszczyna si´ na podstawie przepisów ustawy zmienianej
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
§ 3. Post´powania kontrolne wszcz´te
przez organy kontroli skarbowej
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy sà prowadzone na zasadach okreÊlonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.
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Art. 26. Wnioski o wydanie zaÊwiadczenia z∏o˝one przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy sà za∏atwiane na zasadach okreÊlonych w przepisach ustawy zmienianej
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.
Art. 27. § 1. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upowa˝nieƒ
zmienianych niniejszà ustawà, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 30 czerwca
2003 r., zachowujà moc przepisy dotychczasowe, je˝eli nie sà sprzeczne
z niniejszà ustawà.
§ 2. Obwieszczenie ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych wydane na podstawie art. 119 § 2 ustawy zmienianej w art. 1 traci moc
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy. W roku 2003 obowiàzujà
kwoty okreÊlone w art. 41 § 1,
art. 112 § 1 pkt 3 oraz art. 262 § 1
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Art. 28. Przepisy art. 3a oraz art. 168 § 5 ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà stosuje si´ od dnia
1 stycznia 2004 r.
Art. 29. Przepis art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 11 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà stosuje si´ do dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.
Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;
19) art. 96 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo
pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188), który stanowi:
„Art. 96. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 7—12, art. 15 i art. 19, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia;
2) art. 51 i art. 52 ust. 1 i ust. 3—5, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.;
3) art. 84 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b, który
wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia;
4) art. 84 pkt 2 lit. c, który wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.”;
20) art. 39 i 40 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r.
o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zadania i kompetencje organów oraz organizacj´ jednostek organizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302), które stanowià:
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„Art. 39. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà ustawà zachowujà moc
przepisy dotychczasowe, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2003 r.
Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2003 r., z wyjàtkiem:
1) art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej
w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, który wchodzi w ˝ycie
z dniem przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej;
2) art. 5 ust. 9a i 9b oraz art. 7 ustawy wymienionej w art. 15 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.;
3) art. 32, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia ustawy.”;
21) art. 72 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255),
który stanowi:
„Art. 72. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r., z wyjàtkiem:
1) art. 36 i 40, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 31 grudnia 2003 r.;
2) art. 6 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2005 r.”;
22) art. 18 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie
ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych,
ustawy o prokuraturze, ustawy — Prawo o ustroju
sàdów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 228, poz. 2256), który stanowi:
„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 33 i art. 2 pkt 10, pkt 20
lit. b oraz art. 12, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.;
2) art. 10 i art. 13, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;
23) art. 127 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257), który stanowi:
„Art. 127. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 marca 2004 r., z tym ˝e przepisy art. 1—26,
art. 27 ust. 2—7, art. 28 i 29, art. 30
ust. 1, 2 i 4, art. 36, art. 39—42, art. 46
ust. 2, art. 54—60, art. 62—122 oraz
art. 124—126
wchodzà
w
˝ycie
z dniem 1 maja 2004 r.”;
24) art. 161 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), który stanowi:
„Art. 161. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjàtkiem:
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1) art. 135, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia, z mocà od dnia
1 stycznia 2004 r.;

29) art. 72 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), który stanowi:

2) art. 5 pkt 3, który wchodzi w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej;

„Art. 72. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

3) art. 86 ust. 2 i art. 140, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.”;
25) art. 39 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ — Prawo celne (Dz. U.
Nr 68, poz. 623), który stanowi:
„Art. 39. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r.”;
26) art. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie
ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie
ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 91,
poz. 868), który stanowi:
„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej.”;
27) art. 9 i 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 93, poz. 894, Nr 254, poz. 2533 i Nr 263,
poz. 2619), które stanowià:
„Art. 9. Ustawa ma zastosowanie do dochodów
uzyskanych od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, z wyjàtkiem przepisów art. 21
ust. 1 pkt 20 i 23a ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, które majà zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia
2004 r., oraz z wyjàtkiem przepisów
art. 42c i art. 42d ustawy wymienionej
w art. 1, art. 4 pkt 2 oraz art. 6 i art. 7, które majà zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 lipca 2005 r.
Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej, z wyjàtkiem:

30) art. 331 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546), który
stanowi:
„Art. 331. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2004 r., z wyjàtkiem przepisów art. 32
ust. 2, art. 33, art. 34, art. 54 ust. 5,
art. 61 ust. 2 i 3, art. 71 pkt 2, art. 89
ust. 6 i 7, art. 226 ust. 1 pkt 6, art. 228
ust. 7, art. 236 ust. 2 oraz dzia∏u XII, które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
31) art. 6 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie
ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1692), który stanowi:
„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2004 r.”;
32) art. 87 i 90 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), które
stanowià:
„Art. 87. Ilekroç u˝ywa si´:
1) w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U.
Nr 54, poz. 535),
2) w ustawie z dnia 13 paêdziernika
1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atników,
3) w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Ordynacja podatkowa,
4) w ustawie z dnia 13 paêdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
— terminu „rachunek bankowy”, w odniesieniu do przedsi´biorcy, o którym
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, nale˝y
przez to rozumieç tak˝e rachunek tego
przedsi´biorcy w spó∏dzielczej kasie
oszcz´dnoÊciowo-kredytowej.”

1) art. 42 ust. 7, art. 42c i art. 42d ustawy
wymienionej w art. 1, art. 4 pkt 2 oraz
art. 6 i art. 7, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2005 r.;

„Art. 90. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

2) art. 2 pkt 4 i 5, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2005 r.”;

1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.;

28) art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116,
poz. 1205), który stanowi:

2) art. 15 pkt 2, art. 23 pkt 1—4, art. 69
i art. 70, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2007 r.”.

„Art. 49. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2004 r., z wyjàtkiem art. 13 ust. 4
i art. 48, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.”;

Marsza∏ek Sejmu: J. Oleksy
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2005 r.
(poz. 60)

USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
DZIA¸ I
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa normuje:
1) zobowiàzania podatkowe;

§ 3. Organom, o których mowa w § 2, przys∏ugujà
uprawnienia organów podatkowych.
§ 4. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do Êwiadczeƒ pieni´˝nych wynikajàcych ze stosunków cywilnoprawnych oraz do op∏at za us∏ugi, do których stosuje
si´ przepisy o cenach.
Art. 3. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

2) informacje podatkowe;
3) post´powanie podatkowe, kontrol´ podatkowà
i czynnoÊci sprawdzajàce;
4) tajemnic´ skarbowà.
Art. 2. § 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do:
1)1) podatków, op∏at oraz niepodatkowych nale˝noÊci
bud˝etu paƒstwa oraz bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego, do których ustalania lub
okreÊlania uprawnione sà organy podatkowe;
2) (uchylony);2)
3) op∏aty skarbowej oraz op∏at, o których mowa
w przepisach o podatkach i op∏atach lokalnych;

1)5) ustawach podatkowych — rozumie si´ przez to
ustawy dotyczàce podatków, op∏at oraz niepodatkowych nale˝noÊci bud˝etowych okreÊlajàce podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiàzku podatkowego, podstaw´ opodatkowania,
stawki podatkowe oraz regulujàce prawa i obowiàzki organów podatkowych, podatników, p∏atników i inkasentów, a tak˝e ich nast´pców prawnych
oraz osób trzecich;
2)5) przepisach prawa podatkowego — rozumie si´
przez to przepisy ustaw podatkowych oraz przepisy wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;
3) podatkach — rozumie si´ przez to równie˝:

4)3)

spraw z zakresu prawa podatkowego innych ni˝
wymienione w pkt 1, nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci
organów podatkowych.

§ 2.4) Je˝eli odr´bne przepisy nie stanowià inaczej,
przepisy dzia∏u III stosuje si´ równie˝ do op∏at oraz
niepodatkowych nale˝noÊci bud˝etu paƒstwa, do których ustalenia lub okreÊlenia uprawnione sà inne ni˝
wymienione w § 1 pkt 1 organy.
———————
1)

W brzmieniu ustalonym przez art. 142 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej —
w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.;
ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o zmianie ustawy —
Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2003 r.
2) Przez art. 142 pkt 1 lit. b ustawy wymienionej w odnoÊniku 1 jako pierwsza.
3) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie
ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2003 r.
4) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

a) zaliczki na podatki,
b) raty podatków, je˝eli przepisy prawa podatkowego przewidujà p∏atnoÊç podatku w ratach,
c)6) op∏aty oraz niepodatkowe nale˝noÊci bud˝etowe;
4) ksi´gach podatkowych — rozumie si´ przez to
ksi´gi rachunkowe, podatkowà ksi´g´ przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na
podstawie odr´bnych przepisów, obowiàzani sà
podatnicy, p∏atnicy lub inkasenci;
5) deklaracjach — rozumie si´ przez to równie˝ zeznania, wykazy oraz informacje, do których sk∏adania obowiàzani sà, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, p∏atnicy i inkasenci;
6)7) ulgach podatkowych — rozumie si´ przez to przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwol———————
5)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
6) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
7) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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nienia, odliczenia, obni˝ki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obni˝enie podstawy
opodatkowania lub wysokoÊci podatku, z wyjàtkiem obni˝enia kwoty podatku nale˝nego o kwot´
podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów
o podatku od towarów i us∏ug, oraz innych odliczeƒ stanowiàcych element konstrukcji tego podatku;
7)8) zwrocie podatku — rozumie si´ przez to zwrot
ró˝nicy podatku lub zwrot podatku naliczonego
w rozumieniu przepisów o podatku od towarów
i us∏ug, a tak˝e inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego;
8)8) niepodatkowych nale˝noÊciach bud˝etowych —
rozumie si´ przez to nieb´dàce podatkami i op∏atami nale˝noÊci stanowiàce dochód bud˝etu paƒstwa lub bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego, wynikajàce ze stosunków publicznoprawnych;
9)9)

dzia∏alnoÊci gospodarczej — rozumie si´ przez to
ka˝dà dzia∏alnoÊç zarobkowà w rozumieniu przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
w tym wykonywanie wolnego zawodu, a tak˝e
ka˝dà innà dzia∏alnoÊç zarobkowà wykonywanà
we w∏asnym imieniu i na w∏asny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczajà tej dzia∏alnoÊci do dzia∏alnoÊci gospodarczej lub osoby
wykonujàcej takà dzia∏alnoÊç — do przedsi´biorców.

Art. 3a.10) § 1. Je˝eli odr´bne ustawy nie stanowià
inaczej, deklaracje mogà byç sk∏adane w formie elektronicznej.
§ 2. Deklaracja sk∏adana w formie elektronicznej
powinna zawieraç dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji okreÊlonym
w odr´bnych przepisach, oraz powinna byç opatrzona
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocà wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu, oraz z oznakowaniem przez wystawc´ certyfikatu
czasu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.
4.11)

Obowiàzkiem podatkowym jest wynikajàArt.
ca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinnoÊç przymusowego Êwiadczenia pieni´˝nego
———————
8)

Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
9) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 27
pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1808), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
21 sierpnia 2004 r.
10) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3; stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2004 r., zgodnie
z art. 28 tej ustawy.
11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 3.

Poz. 60

w zwiàzku z zaistnieniem zdarzenia okreÊlonego
w tych ustawach.
Art. 5.12) Zobowiàzaniem podatkowym jest wynikajàce z obowiàzku podatkowego zobowiàzanie podatnika do zap∏acenia na rzecz Skarbu Paƒstwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokoÊci,
w terminie oraz w miejscu okreÊlonych w przepisach
prawa podatkowego.
Art. 6.12) Podatkiem jest publicznoprawne, nieodp∏atne, przymusowe oraz bezzwrotne Êwiadczenie pieni´˝ne na rzecz Skarbu Paƒstwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikajàce z ustawy podatkowej.
Art. 7. § 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna niemajàca osobowoÊci prawnej, podlegajàca na mocy ustaw podatkowych obowiàzkowi podatkowemu.
§ 2. Ustawy podatkowe mogà ustanawiaç podatnikami inne podmioty ni˝ wymienione w § 1.
Art. 8. P∏atnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemajàca osobowoÊci prawnej, obowiàzana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wp∏acenia go we w∏aÊciwym terminie organowi podatkowemu.
Art. 9. Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna niemajàca osobowoÊci prawnej, obowiàzana do pobrania od podatnika podatku i wp∏acenia go we w∏aÊciwym terminie
organowi podatkowemu.
Art. 10. § 1. Wprowadzenie zrycza∏towanej formy
opodatkowania nie pozbawia podatnika mo˝liwoÊci
dokonania wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli ustawy podatkowe nie przewidujà mo˝liwoÊci wyboru przez podatnika formy opodatkowania.
Art. 11. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba ˝e ustawa podatkowa stanowi inaczej.
Art. 12.13) § 1. Je˝eli poczàtkiem terminu okreÊlonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu
tego terminu nie uwzgl´dnia si´ dnia, w którym zdarzenie nastàpi∏o. Up∏yw ostatniego z wyznaczonej liczby dni uwa˝a si´ za koniec terminu.
§ 2. Terminy okreÊlone w tygodniach koƒczà si´
z up∏ywem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada poczàtkowemu dniowi terminu.
———————
12)
13)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 142 pkt 2 ustawy wymienionej w odnoÊniku 1 jako pierwsza.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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§ 3. Terminy okreÊlone w miesiàcach koƒczà si´
z up∏ywem tego dnia w ostatnim miesiàcu, który odpowiada poczàtkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiàcu nie by∏o — w ostatnim dniu tego miesiàca.

sta albo marsza∏ek województwa — jako organ
pierwszej instancji;
2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej — jako:
a) organ odwo∏awczy odpowiednio od decyzji naczelnika urz´du skarbowego lub naczelnika
urz´du celnego,

§ 4. Terminy okreÊlone w latach koƒczà si´ z up∏ywem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada poczàtkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia
w ostatnim roku nie by∏o — w dniu, który poprzedza∏by bezpoÊrednio ten dzieƒ.
§ 5. Je˝eli ostatni dzieƒ terminu przypada na sobot´ lub dzieƒ ustawowo wolny od pracy, za ostatni
dzieƒ terminu uwa˝a si´ nast´pny dzieƒ po dniu lub
dniach wolnych od pracy.
§ 6. Termin uwa˝a si´ za zachowany, je˝eli przed
jego up∏ywem pismo zosta∏o:
1) wys∏ane w formie elektronicznej, za poÊwiadczeniem przed∏o˝enia, do organu podatkowego lub
do jednostki informatycznej obs∏ugi administracji
podatkowej;
2)14) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo z∏o˝one w polskim urz´dzie
konsularnym;
3) z∏o˝one przez ˝o∏nierza lub cz∏onka za∏ogi statku
morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub
kapitanowi statku;

Poz. 60

b) organ pierwszej instancji, na podstawie odr´bnych przepisów,
c) organ odwo∏awczy od decyzji wydanej przez ten
organ w pierwszej instancji;
3) samorzàdowe kolegium odwo∏awcze — jako organ odwo∏awczy od decyzji wójta, burmistrza
(prezydenta miasta), starosty albo marsza∏ka województwa.
§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym — jako:
1) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia
niewa˝noÊci decyzji, wznowienia post´powania,
zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej
wygaÊni´cia — z urz´du;
2) organ odwo∏awczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 1.
§ 3. Organami podatkowymi wy˝szego stopnia sà
organy odwo∏awcze.

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

Art. 14.16) § 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych:

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

1) sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych;

DZIA¸ II

2) dà˝y do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonujàc w szczególnoÊci jego interpretacji, przy uwzgl´dnieniu orzecznictwa sàdów oraz Trybuna∏u Konstytucyjnego lub
Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci.

Organy podatkowe i ich w∏aÊciwoÊç
Rozdzia∏ 1
Organy podatkowe
13.15)

§ 1. Organem podatkowym, stosownie
Art.
do swojej w∏aÊciwoÊci, jest:
1) naczelnik urz´du skarbowego, naczelnik urz´du
celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), staro———————
14)

15)

W brzmieniu ustalonym przez art. 83 ustawy z dnia
12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130,
poz. 1188), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 24 sierpnia
2003 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 1 ustawy z dnia
27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów
Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zadania i kompetencje organów oraz organizacj´
jednostek organizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 1302), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
2003 r.

§ 2. Interpretacjami, o których mowa w § 1 pkt 2,
sà wszelkie wyjaÊnienia treÊci obowiàzujàcego prawa
podatkowego, kierowane do organów podatkowych
i organów kontroli skarbowej, dotyczàce problemów
prawa podatkowego, z zastrze˝eniem § 4. Interpretacje, w tym tak˝e ich zmiany, sà og∏aszane w Dzienniku
Urz´dowym Ministra Finansów.
§ 3. Zastosowanie si´ przez podatnika, p∏atnika lub
inkasenta, a tak˝e nast´pc´ prawnego lub osob´ trzecià odpowiedzialnà za zaleg∏oÊci podatkowe do interpretacji, o której mowa w § 1 pkt 2, nie mo˝e im szkodziç. W zakresie wynikajàcym z zastosowania si´ do
interpretacji podatnikowi, p∏atnikowi lub inkasentowi
———————
16)

W brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 2 ustawy wymienionej w odnoÊniku 9 jako druga, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
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albo nast´pcy prawnemu lub osobie trzeciej odpowiedzialnej za zaleg∏oÊci podatkowe podatnika nie okreÊla
si´ albo nie ustala zobowiàzania podatkowego za
okres do dnia jej uchylenia albo zmiany, a tak˝e:
1) nie ustala dodatkowego zobowiàzania w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i us∏ug;
2) nie wszczyna si´ post´powania w sprawach
o przest´pstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a post´powanie wszcz´te w tych sprawach
umarza si´;
3) nie stosuje si´ innych sankcji wynikajàcych z przepisów prawa podatkowego i przepisów karnych
skarbowych.
§ 4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych nie dokonuje interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników,
p∏atników lub inkasentów.
Art. 14a.17) § 1. Stosownie do swojej w∏aÊciwoÊci
naczelnik urz´du skarbowego, naczelnik urz´du celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marsza∏ek województwa na pisemny wniosek podatnika, p∏atnika lub inkasenta majà obowiàzek udzieliç pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy si´ post´powanie
podatkowe lub kontrola podatkowa albo post´powanie przed sàdem administracyjnym.
§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, sk∏ada si´ do
w∏aÊciwego naczelnika urz´du skarbowego, naczelnika urz´du celnego lub wójta, burmistrza (prezydenta
miasta), starosty albo marsza∏ka województwa. Sk∏adajàc wniosek, podatnik, p∏atnik lub inkasent jest obowiàzany do wyczerpujàcego przedstawienia stanu faktycznego oraz w∏asnego stanowiska w sprawie.
§ 3. Interpretacja, o której mowa w § 1, zawiera
ocen´ prawnà stanowiska pytajàcego z przytoczeniem
przepisów prawa.
§ 4. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa
w § 1, nast´puje w drodze postanowienia, na które
przys∏uguje za˝alenie.
§ 5. Do za∏atwienia wniosku, o którym mowa
w § 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 169 § 1 i 2
oraz art. 170 § 1, z tym ˝e w razie gdy wniosek nie zosta∏ uzupe∏niony w wyznaczonym terminie, nie majà
zastosowania przepisy art. 14b § 3.
Art. 14b.17) § 1. Interpretacja, o której mowa
w art. 14a § 1, nie jest wià˝àca dla podatnika, p∏atnika
———————
17)

Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 2 ustawy wymienionej w odnoÊniku 9 jako druga, który wszed∏
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
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lub inkasenta. Je˝eli jednak podatnik, p∏atnik lub inkasent zastosowali si´ do tej interpretacji, organ nie mo˝e wydaç decyzji okreÊlajàcej lub ustalajàcej ich zobowiàzanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, je˝eli taka decyzja by∏aby niezgodna z interpretacjà zawartà w tym
postanowieniu.
§ 2. Interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest
wià˝àca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w∏aÊciwych dla wnioskodawcy i mo˝e zostaç zmieniona albo uchylona wy∏àcznie w drodze decyzji, w trybie okreÊlonym w § 5.
§ 3. W przypadku niewydania przez organ postanowienia w terminie 3 miesi´cy od dnia otrzymania
wniosku, o którym mowa w art. 14a § 1, uznaje si´, ˝e
organ ten jest zwiàzany stanowiskiem podatnika, p∏atnika lub inkasenta zawartym we wniosku. Przepis § 5
stosuje si´ odpowiednio.
§ 4. W przypadkach uzasadnionych z∏o˝onoÊcià
sprawy termin, o którym mowa w § 3, mo˝e zostaç
przed∏u˝ony do 4 miesi´cy. O przed∏u˝eniu terminu organ jest obowiàzany zawiadomiç wnoszàcego wniosek.
§ 5. Organ odwo∏awczy w drodze decyzji zmienia
albo uchyla postanowienie, o którym mowa
w art. 14a § 4:
1) je˝eli uzna, ˝e za˝alenie wniesione przez podatnika, p∏atnika lub inkasenta zas∏uguje na uwzgl´dnienie, lub
2) z urz´du, je˝eli postanowienie ra˝àco narusza prawo, orzecznictwo Trybuna∏u Konstytucyjnego lub
Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci, w tym
tak˝e je˝eli niezgodnoÊç z prawem jest wynikiem
zmiany przepisów.
Zmiana albo uchylenie postanowienia wywiera skutek poczàwszy od rozliczenia podatku za miesiàc nast´pujàcy po miesiàcu, w którym decyzja zosta∏a dor´czona podatnikowi, p∏atnikowi lub inkasentowi,
a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy
podatków rozliczanych za rok podatkowy — poczàwszy od rozliczenia podatku za rok nast´pujàcy po roku, w którym decyzja zosta∏a dor´czona podatnikowi,
p∏atnikowi lub inkasentowi.
§ 6. Wykonanie decyzji, o której mowa w § 5, podlega wstrzymaniu do dnia up∏ywu terminu do wniesienia skargi do sàdu administracyjnego, a je˝eli na decyzj´ zostanie z∏o˝ona skarga do sàdu administracyjnego — do czasu zakoƒczenia post´powania przed sàdem administracyjnym. Wstrzymanie wykonania decyzji nie pozbawia podatnika, p∏atnika lub inkasenta
prawa do wykonywania takiej decyzji.
§ 7. Ostateczne postanowienia oraz decyzje dotyczàce interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach zamieszczane sà na stronie internetowej w∏aÊci-
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wej odpowiednio izby skarbowej lub izby celnej, bez
podania danych identyfikujàcych podatnika, p∏atnika
lub inkasenta. Wójt, burmistrz (prezydent miasta),
starosta albo marsza∏ek województwa interpretacje
co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach przesy∏ajà niezw∏ocznie do w∏aÊciwego dyrektora izby skarbowej,
celem ich zamieszczenia na stronie internetowej izby
skarbowej.
Art. 14c.17) Zastosowanie si´ podatnika, p∏atnika
lub inkasenta do interpretacji, o której mowa
w art. 14a § 1, nie mo˝e mu szkodziç. W zakresie wynikajàcym z zastosowania si´ do interpretacji podatnikowi, p∏atnikowi lub inkasentowi nie okreÊla si´ albo
nie ustala zobowiàzania podatkowego za okres do wywarcia skutku, o którym mowa w art. 14b § 5 zdanie
drugie, a tak˝e:
1) nie ustala dodatkowego zobowiàzania w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i us∏ug;
2) nie wszczyna si´ post´powania w sprawach
o przest´pstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a post´powanie wszcz´te w tych sprawach
umarza si´;
3) nie stosuje si´ innych sankcji wynikajàcych z przepisów prawa podatkowego i przepisów karnych
skarbowych.
Art. 14d.18) Przepisy art. 14a—14c stosuje si´ odpowiednio do nast´pcy prawnego podatnika, a tak˝e
do osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaleg∏oÊci podatkowe.
Rozdzia∏ 2
W∏aÊciwoÊç organów podatkowych
Art. 15. § 1.19) Organy podatkowe przestrzegajà
z urz´du swojej w∏aÊciwoÊci rzeczowej i miejscowej.
§ 2.20) W∏aÊciwoÊç rzeczowa i miejscowa jest ustalana z uwzgl´dnieniem równie˝ zakresu zadaƒ i terytorialnego zasi´gu dzia∏ania organów podatkowych,
okreÊlonych na podstawie odr´bnych przepisów,
w szczególnoÊci przepisów o wprowadzeniu programów pilota˝owych, o których mowa w art. 5
ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urz´dach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1267 i Nr 273, poz. 2703).
———————
18)

19)

20)

Dodany przez art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. —
Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 21 sierpnia 2004 r.
Oznaczenie § 1 nadane przez art. 12 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89,
poz. 804), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.
Dodany przez art. 12 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 19.
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Art. 16. W∏aÊciwoÊç rzeczowà organów podatkowych ustala si´ wed∏ug przepisów okreÊlajàcych zakres ich dzia∏ania.
Art. 17.21) § 1. Je˝eli ustawy podatkowe nie stanowià inaczej, w∏aÊciwoÊç miejscowà organów podatkowych ustala si´ wed∏ug miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, p∏atnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.
§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, w∏aÊciwoÊç miejscowà organów podatkowych w sprawach
niektórych zobowiàzaƒ podatkowych lub poszczególnych kategorii podatników, p∏atników lub inkasentów
w sposób odmienny ni˝ okreÊlony w § 1, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci posiadanie miejsca zamieszkania
lub siedziby za granicà, miejsce uzyskiwania dochodów oraz miejsce po∏o˝enia przedmiotu opodatkowania.
Art. 17a.22) Organem podatkowym w∏aÊciwym
miejscowo w sprawie orzeczenia o odpowiedzialnoÊci
podatkowej osoby trzeciej jest organ podatkowy w∏aÊciwy dla podatnika, p∏atnika lub inkasenta.
Art. 18. § 1.23) Je˝eli w trakcie roku podatkowego
lub okreÊlonego w odr´bnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastàpi zdarzenie powodujàce
zmian´ w∏aÊciwoÊci miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym w∏aÊciwym miejscowo za
ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który by∏ w∏aÊciwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.
§ 2.24) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
przypadki, w których, w razie zmiany w∏aÊciwoÊci
miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu
rozliczeniowego, w∏aÊciwym organem podatkowym
jest organ inny ni˝ wymieniony w § 1, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci zmian´ miejsca zamieszkania, pobytu
lub siedziby podatnika.
Art. 18a.25) Je˝eli po zakoƒczeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastàpi zdarzenie powodujàce zmian´ w∏aÊciwoÊci miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym w∏aÊciwym
miejscowo w sprawach dotyczàcych poprzednich lat
podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest
———————
21)
22)
23)
24)

25)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia
11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 39,
poz. 459), który wszed∏ w ˝ycie z dniem 4 maja 2001 r.
Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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organ w∏aÊciwy po zaistnieniu tych zdarzeƒ, z zastrze˝eniem art. 18b.

celnego za poÊrednictwem odpowiednio w∏aÊciwego
dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej.

Art. 18b.25) Organy podatkowe w∏aÊciwe w dniu
wszcz´cia post´powania podatkowego lub kontroli
podatkowej pozostajà w∏aÊciwe w sprawie, której to
post´powanie lub kontrola dotyczy, chocia˝by w trakcie post´powania lub kontroli nastàpi∏o zdarzenie powodujàce zmian´ w∏aÊciwoÊci.

Art. 20. Do czasu rozstrzygni´cia sporu o w∏aÊciwoÊç organ podatkowy, na którego obszarze nastàpi∏o wszcz´cie post´powania, podejmuje tylko te czynnoÊci, które sà niezb´dne ze wzgl´du na interes publiczny lub wa˝ny interes strony.
DZIA¸ III

Art. 19. § 1.26) Spory o w∏aÊciwoÊç rozstrzyga:

Zobowiàzania podatkowe

1) mi´dzy naczelnikami urz´dów skarbowych dzia∏ajàcych na obszarze w∏aÊciwoÊci miejscowej tego
samego dyrektora izby skarbowej — dyrektor tej
izby skarbowej;
2) mi´dzy naczelnikami urz´dów skarbowych dzia∏ajàcych na obszarze w∏aÊciwoÊci miejscowych ró˝nych dyrektorów izb skarbowych — minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych;
3) mi´dzy naczelnikami urz´dów celnych dzia∏ajàcych na obszarze w∏aÊciwoÊci miejscowej tego samego dyrektora izby celnej — dyrektor tej izby celnej;
4) mi´dzy naczelnikami urz´dów celnych dzia∏ajàcych na obszarze w∏aÊciwoÊci miejscowej ró˝nych
dyrektorów izb celnych — minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych;
5) mi´dzy wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostà albo marsza∏kiem województwa
a naczelnikiem urz´du skarbowego lub naczelnikiem urz´du celnego — sàd administracyjny;
6) mi´dzy wójtami, burmistrzami (prezydentami
miast) i starostami — wspólne dla nich samorzàdowe kolegium odwo∏awcze, a w razie braku takiego kolegium — sàd administracyjny;
7) mi´dzy marsza∏kami województw — sàd administracyjny;
8) w pozosta∏ych przypadkach — minister w∏aÊciwy
do spraw finansów publicznych.
§ 2.27) Spór o w∏aÊciwoÊç rozstrzyga si´, w drodze
postanowienia, na wniosek organu b´dàcego stronà
sporu.
§ 3.28) W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2
i 4, wniosek o rozstrzygni´cie sporu wnosi odpowiednio naczelnik urz´du skarbowego lub naczelnik urz´du
———————
26)

27)
28)

Oznaczenie § 1 nadane przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3; w brzmieniu ustalonym
przez art. 20 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.
Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 20
pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.

Rozdzia∏ 1
Powstawanie zobowiàzania podatkowego
Art. 21. § 1. Zobowiàzanie podatkowe powstaje
z dniem:
1) zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa
wià˝e powstanie takiego zobowiàzania;
2) dor´czenia decyzji organu podatkowego, ustalajàcej wysokoÊç tego zobowiàzania.
§ 2. Je˝eli przepisy prawa podatkowego nak∏adajà
na podatnika obowiàzek z∏o˝enia deklaracji, a zobowiàzanie podatkowe powstaje w sposób okreÊlony
w § 1 pkt 1, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zap∏aty, z zastrze˝eniem § 3.
§ 3.29) Je˝eli w post´powaniu podatkowym organ
podatkowy stwierdzi, ˝e podatnik, mimo cià˝àcego na
nim obowiàzku, nie zap∏aci∏ w ca∏oÊci lub w cz´Êci podatku, nie z∏o˝y∏ deklaracji albo ˝e wysokoÊç zobowiàzania podatkowego jest inna ni˝ wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzj´, w której okreÊla
wysokoÊç zobowiàzania podatkowego.
§ 3a.30) Je˝eli w post´powaniu podatkowym organ
podatkowy stwierdzi, ˝e podatnik w z∏o˝onej deklaracji wykaza∏ zwrot podatku w wysokoÊci wy˝szej od nale˝nej, organ podatkowy wydaje decyzj´, w której
okreÊla wysokoÊç zwrotu podatku.
§ 4.31) Przepisy § 3 i art. 53a stosuje si´ odpowiednio, gdy podatnik obowiàzany jest do zap∏aty podatku,
zaliczki na podatek lub raty podatku bez z∏o˝enia deklaracji, a obowiàzku tego nie wykona∏ w ca∏oÊci lub
w cz´Êci.
§ 5. Je˝eli przepisy prawa podatkowego nak∏adajà
na podatnika obowiàzek z∏o˝enia deklaracji, wysokoÊç
zobowiàzania podatkowego, o którym mowa w § 1
pkt 2, ustala si´ zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, chyba ˝e przepisy szczególne przewidujà inny
sposób ustalenia wysokoÊci zobowiàzania podatko———————
29)
30)
31)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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wego albo w toku post´powania podatkowego stwierdzono, ˝e dane zawarte w deklaracji, mogàce mieç
wp∏yw na wysokoÊç zobowiàzania podatkowego, sà
niezgodne ze stanem faktycznym.
Art. 21a.32) Podatnik, który zamierza skorzystaç
z ulgi podatkowej, której warunkiem, okreÊlonym
w odr´bnych przepisach, jest brak zaleg∏oÊci podatkowych, mo˝e z∏o˝yç wniosek do w∏aÊciwego organu
podatkowego o przeprowadzenie post´powania podatkowego. Do wydania decyzji okreÊlajàcej wysokoÊç
zobowiàzania podatkowego przepis art. 21 § 3 stosuje
si´ odpowiednio.
Art. 22. § 1.33) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym
lub wa˝nym interesem podatników:
1) zaniechaç w ca∏oÊci lub w cz´Êci poboru podatków,
okreÊlajàc rodzaj podatku, okres, w którym nast´puje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie;
2) zwolniç niektóre grupy p∏atników z obowiàzku pobierania podatków lub zaliczek na podatki oraz
okreÊliç termin wp∏acenia podatku i wynikajàce
z tego zwolnienia obowiàzki informacyjne podatników, chyba ˝e podatnik jest obowiàzany do dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia tego podatku.
§ 1a.34) Zaniechanie poboru podatku w trybie okreÊlonym w § 1 pkt 1 w stosunku do podatników b´dàcych beneficjentami pomocy, nast´puje z uwzgl´dnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).
§ 2.35) Organ podatkowy, na wniosek podatnika,
mo˝e zwolniç p∏atnika z obowiàzku pobrania podatku,
je˝eli:
———————
32)
33)

34)

35)

Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach
i op∏atach lokalnych, ustawy o dop∏atach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy — Prawo
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi, ustawy
— Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych — w zwiàzku z dostosowaniem do
prawa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2004 r. Nr 64, poz. 594), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.
Dodany przez art. 5 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 33; w brzmieniu ustalonym przez art. 56
pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu
w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej (Dz. U.
Nr 123, poz. 1291), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 31 maja 2004 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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1) pobranie podatku zagra˝a wa˝nym interesom podatnika, a w szczególnoÊci jego egzystencji, lub
2) podatnik uprawdopodobni, ˝e pobrany podatek
by∏by niewspó∏miernie wysoki w stosunku do podatku nale˝nego za rok podatkowy lub inny okres
rozliczeniowy.
§ 2a.36) Organ podatkowy, na wniosek podatnika,
mo˝e ograniczyç pobór zaliczek na podatek, je˝eli podatnik uprawdopodobni, ˝e zaliczki obliczone wed∏ug
zasad okreÊlonych w ustawach podatkowych by∏yby
niewspó∏miernie wysokie w stosunku do podatku nale˝nego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy.
§ 3. (uchylony).37)
§ 4. (uchylony).37)
§ 5.38) W przypadku wydania decyzji na podstawie
§ 2 organ podatkowy okreÊla termin wp∏acenia przez
podatnika podatku lub zaliczki na podatek, chyba ˝e
podatnik jest obowiàzany do dokonania rocznego lub
innego okresowego rozliczenia tego podatku.
§ 6.39) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych40) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, w∏aÊciwoÊç rzeczowà organów podatkowych w sprawach
wymienionych w § 2 i 2a.
Art. 23.41) § 1. Organ podatkowy okreÊla podstaw´
opodatkowania w drodze oszacowania, je˝eli:
1) brak jest ksiàg podatkowych lub innych danych
niezb´dnych do jej okreÊlenia lub
2) dane wynikajàce z ksiàg podatkowych nie pozwalajà na okreÊlenie podstawy opodatkowania, lub
3) podatnik naruszy∏ warunki uprawniajàce do korzystania ze zrycza∏towanej formy opodatkowania.
§ 2. Organ podatkowy odstàpi od okreÊlenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, je˝eli
dane wynikajàce z ksiàg podatkowych, uzupe∏nione
dowodami uzyskanymi w toku post´powania, pozwalajà na okreÊlenie podstawy opodatkowania.
§ 3. Podstaw´ opodatkowania okreÊla si´ w drodze
oszacowania, stosujàc nast´pujàce metody:
———————
36)
37)

38)
39)
40)
41)

Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
Przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 459), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 5 czerwca 2001 r.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 5 pkt 1 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 33.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 14 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 64 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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1) porównawczà wewn´trznà — polegajàcà na porównaniu wysokoÊci obrotów w tym samym
przedsi´biorstwie za poprzednie okresy, w których
znana jest wysokoÊç obrotu;
2) porównawczà zewn´trznà — polegajàcà na porównaniu wysokoÊci obrotów w innych przedsi´biorstwach prowadzàcych dzia∏alnoÊç o podobnym zakresie i w podobnych warunkach;
3) remanentowà — polegajàcà na porównaniu wartoÊci majàtku przedsi´biorstwa na poczàtku i na
koƒcu okresu, z uwzgl´dnieniem wskaênika szybkoÊci obrotu;
4) produkcyjnà — polegajàcà na ustaleniu zdolnoÊci
produkcyjnej przedsi´biorstwa;
5) kosztowà — polegajàcà na ustaleniu wysokoÊci
obrotu na podstawie wysokoÊci kosztów poniesionych przez przedsi´biorstwo, z uwzgl´dnieniem
wskaênika udzia∏ów tych kosztów w obrocie;
6) udzia∏u dochodu w obrocie — polegajàcà na ustaleniu wysokoÊci dochodów ze sprzeda˝y okreÊlonych towarów i wykonywania okreÊlonych us∏ug,
z uwzgl´dnieniem wysokoÊci udzia∏u tej sprzeda˝y
(wykonanych us∏ug) w ca∏ym obrocie.
§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
gdy nie mo˝na zastosowaç metod, o których mowa
w § 3, organ podatkowy mo˝e w inny sposób oszacowaç podstaw´ opodatkowania.
§ 5. OkreÊlenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania powinno zmierzaç do okreÊlenia jej
w wysokoÊci zbli˝onej do rzeczywistej podstawy opodatkowania. Organ podatkowy, okreÊlajàc podstaw´
opodatkowania w drodze oszacowania, uzasadnia wybór metody oszacowania.
Art. 23a.42) § 1. Je˝eli podstawa opodatkowania
zosta∏a okreÊlona w drodze oszacowania, a podatnik
jest zobowiàzany do wp∏aty zaliczek na podatek, organ
podatkowy okreÊla wysokoÊç zaliczek, za okres, za który podstawa opodatkowania zosta∏a oszacowana, proporcjonalnie do wysokoÊci zobowiàzania podatkowego za ca∏y rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy. Przepis art. 53a stosuje si´ odpowiednio.
§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwych organizacji
samorzàdu spo∏eczno-zawodowego i gospodarczego,
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, dla niektórych rodzajów dzia∏alnoÊci gospodarczej uproszczone
normy s∏u˝àce oszacowaniu podstawy opodatkowania uwzgl´dniajàce wskaênik zyskownoÊci, liczb´ zatrudnionych pracowników, koszty ich zatrudnienia
oraz koszty zakupu materia∏ów.
———————
42)

Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

Poz. 60

Art. 24. § 1.43) Organ podatkowy, w drodze decyzji,
okreÊla wysokoÊç straty poniesionej przez podatnika,
je˝eli wysokoÊç straty ró˝ni si´ od wysokoÊci wynikajàcej ze z∏o˝onej deklaracji, a poniesienie straty, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, uprawnia do
skorzystania z ulg podatkowych.
§ 2.44) Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio w przypadku naruszenia przez podatnika warunków uprawniajàcych do korzystania ze zrycza∏towanej formy opodatkowania.
Art. 24a.45) § 1. Organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, dokonujàc ustalenia treÊci czynnoÊci
prawnej, uwzgl´dniajà zgodny zamiar stron i cel czynnoÊci, a nie tylko dos∏owne brzmienie oÊwiadczeƒ woli z∏o˝onych przez strony czynnoÊci.
§ 2. Je˝eli strony, dokonujàc danej czynnoÊci
prawnej, ukry∏y innà czynnoÊç prawnà, organy podatkowe i organy kontroli skarbowej wywodzà skutki podatkowe z ukrytej czynnoÊci prawnej.
Art. 24b.45) § 1. (utraci∏ moc).46)
§ 2. Je˝eli strony, dokonujàc czynnoÊci prawnej,
o której mowa w § 1, osiàgn´∏y zamierzony rezultat
gospodarczy, dla którego odpowiednia jest inna czynnoÊç prawna lub czynnoÊci prawne, skutki podatkowe
wywodzi si´ z tej innej czynnoÊci prawnej lub czynnoÊci prawnych.
Art. 25. (uchylony).47)
Rozdzia∏ 2
OdpowiedzialnoÊç podatnika, p∏atnika i inkasenta
Art. 26. Podatnik odpowiada ca∏ym swoim majàtkiem za wynikajàce ze zobowiàzaƒ podatkowych podatki.
Art. 27. (uchylony).48)
Art. 28. § 1. P∏atnikom i inkasentom przys∏uguje
zrycza∏towane wynagrodzenie z tytu∏u terminowego
wp∏acania podatków pobranych na rzecz bud˝etu paƒstwa.
§ 2. W razie stwierdzenia, ˝e p∏atnik lub inkasent
pobra∏ wynagrodzenie nienale˝nie lub w wysokoÊci
———————
43)
44)
45)
46)

47)
48)

Oznaczenie § 1 nadane przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Utraci∏ moc z dniem 31 maja 2004 r. stosownie do pkt 2
wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 11 maja
2004 r. sygn. akt K 4/03 (Dz. U. Nr 122, poz. 1288).
Przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37,
który wszed∏ w ˝ycie z dniem 4 maja 2001 r.
Przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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wy˝szej od nale˝nej, organ podatkowy wydaje decyzj´
o zwrocie nienale˝nego wynagrodzenia.
§ 3.49) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe zasady ustalania wynagrodzenia p∏atników i inkasentów pobierajàcych podatki na rzecz
bud˝etu paƒstwa, w relacji do kwoty pobranych
podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia;

Poz. 60

§ 3. P∏atnik lub inkasent odpowiada za nale˝noÊci
wymienione w § 1 lub 2 ca∏ym swoim majàtkiem.
§ 4. Je˝eli w post´powaniu podatkowym organ
podatkowy stwierdzi okolicznoÊç, o której mowa w § 1
lub 2, organ ten wydaje decyzj´ o odpowiedzialnoÊci
podatkowej p∏atnika lub inkasenta, w której okreÊla
wysokoÊç nale˝noÊci z tytu∏u niepobranego lub pobranego, a niewp∏aconego podatku.

2) szczegó∏owe zasady oraz tryb zwrotu otrzymanego
wynagrodzenia w razie pobrania przez p∏atnika lub
inkasenta podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku nienale˝nie lub w wysokoÊci wy˝szej od nale˝nej.

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

§ 4.50) Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mo˝e ustalaç wynagrodzenie dla p∏atników lub inkasentów z tytu∏u poboru podatków stanowiàcych dochody, odpowiednio, bud˝etu gminy, powiatu lub województwa.

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

Art. 29. § 1. W przypadku osób pozostajàcych
w zwiàzku ma∏˝eƒskim odpowiedzialnoÊç, o której
mowa w art. 26, obejmuje majàtek odr´bny podatnika
oraz majàtek wspólny podatnika i jego ma∏˝onka.
§ 2.51) Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wy∏àczenia lub ustania wspólnoÊci majàtkowej nie odnoszà si´ do zobowiàzaƒ podatkowych powsta∏ych przed
dniem:
1) zawarcia umowy o ograniczeniu lub wy∏àczeniu
ustawowej wspólnoÊci majàtkowej;
2) zniesienia wspólnoÊci majàtkowej prawomocnym
orzeczeniem sàdu;
3) ustania wspólnoÊci majàtkowej w przypadku
ubezw∏asnowolnienia ma∏˝onka;

Art. 31. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemajàce osobowoÊci prawnej, b´dàce p∏atnikami lub inkasentami, sà obowiàzane wyznaczyç osoby,
do których obowiàzków nale˝y obliczanie i pobieranie
podatków oraz terminowe wp∏acanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a tak˝e zg∏osiç w∏aÊciwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona,
nazwiska i adresy tych osób. Zg∏oszenia nale˝y dokonaç w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej
wp∏aty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej — w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono innà
osob´.
Art. 32. § 1.53) P∏atnicy i inkasenci obowiàzani sà
przechowywaç dokumenty zwiàzane z poborem lub
inkasem podatków do czasu up∏ywu terminu
przedawnienia zobowiàzania p∏atnika lub inkasenta.

4) uprawomocnienia si´ orzeczenia sàdu o separacji.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
p∏atnika oraz inkasenta.
Art. 30.52) § 1. P∏atnik, który nie wykona∏ obowiàzków okreÊlonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewp∏acony.
§ 2. Inkasent, który nie wykona∏ obowiàzków okreÊlonych w art. 9, odpowiada za podatek pobrany a niewp∏acony.
———————
49)

50)

51)
52)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 37, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
4 maja 2001 r.
Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 142 pkt 7 ustawy
wymienionej w odnoÊniku 1 jako pierwsza i art. 1 pkt 20
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

§ 1a.54) W razie likwidacji lub rozwiàzania osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajàcej osobowoÊci prawnej podmiot dokonujàcy likwidacji lub
rozwiàzania zawiadamia pisemnie w∏aÊciwy organ podatkowy, nie póêniej ni˝ w ostatnim dniu istnienia
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajàcej osobowoÊci prawnej, o miejscu przechowywania
dokumentów zwiàzanych z poborem lub inkasem podatku.
§ 2. Po up∏ywie okresu, o którym mowa w § 1, p∏atnicy i inkasenci obowiàzani sà przekazaç podatnikom
dokumenty zwiàzane z poborem lub inkasem podatku;
dokumenty podlegajà zniszczeniu, je˝eli przekazanie
ich podatnikowi jest niemo˝liwe.
———————
53)
54)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
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Rozdzia∏ 3

Zabezpieczenie wykonania zobowiàzaƒ
podatkowych
Art. 33.55) § 1. Zobowiàzanie podatkowe przed terminem p∏atnoÊci mo˝e byç zabezpieczone na majàtku
podatnika, a w przypadku osób pozostajàcych
w zwiàzku ma∏˝eƒskim tak˝e na majàtku wspólnym,
je˝eli zachodzi uzasadniona obawa, ˝e nie zostanie
ono wykonane, a w szczególnoÊci gdy podatnik nie
uiszcza wymagalnych zobowiàzaƒ o charakterze publicznoprawnym i dokonuje czynnoÊci, których skutkiem jest utrata prawa w∏asnoÊci do majàtku. W przypadku zabezpieczenia na majàtku wspólnym ma∏˝onków przepis art. 29 § 2 stosuje si´ odpowiednio.
§ 2. Zabezpieczenia w okolicznoÊciach wymienionych w § 1 mo˝na dokonaç równie˝ w toku post´powania podatkowego lub kontroli podatkowej, przed
wydaniem decyzji:
1) ustalajàcej wysokoÊç zobowiàzania podatkowego;
2) okreÊlajàcej wysokoÊç zobowiàzania podatkowego;
3) okreÊlajàcej wysokoÊç zwrotu podatku.
§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2, zabezpieczeniu, z zastrze˝eniem art. 54 § 1 pkt 1, podlega równie˝ kwota odsetek za zw∏ok´ nale˝nych od zobowiàzania na dzieƒ wydania decyzji o zabezpieczeniu.
§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 2, organ podatkowy na podstawie posiadanych danych co do wysokoÊci podstawy opodatkowania okreÊla w decyzji
o zabezpieczeniu:
1) przybli˝onà kwot´ zobowiàzania podatkowego, je˝eli zabezpieczenie nast´puje przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 2 pkt 1;

Poz. 60

3) z dniem dor´czenia decyzji okreÊlajàcej wysokoÊç
zwrotu podatku.
§ 2. WygaÊni´cie decyzji o zabezpieczeniu nie narusza zarzàdzenia zabezpieczenia wydanego na podstawie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji.
Art. 33b.56) Przepis art. 33 stosuje si´ odpowiednio
do zabezpieczenia na majàtku:
1) p∏atnika lub inkasenta; decyzja o zabezpieczeniu
wygasa z dniem dor´czenia decyzji o odpowiedzialnoÊci podatkowej;
2) osób, o których mowa w art. 115, 116 i 116a, odpowiadajàcych za zaleg∏oÊci podatkowe spó∏ki lub
innej osoby prawnej, je˝eli zachodzi uzasadniona
obawa, ˝e zobowiàzanie nie zostanie przez spó∏k´
lub innà osob´ prawnà wykonane, a w szczególnoÊci gdy spó∏ka lub inna osoba prawna nie uiszcza wymagalnych zobowiàzaƒ o charakterze publicznoprawnym i dokonuje czynnoÊci, których
skutkiem jest utrata prawa w∏asnoÊci do majàtku;
decyzja o zabezpieczeniu wygasa, gdy egzekucja
z majàtku podatnika okaza∏a si´ w ca∏oÊci lub
w cz´Êci bezskuteczna.
Art. 33c.56) Przepisy art. 33 § 2 pkt 2, § 4 pkt 2 oraz
art. 33a § 1 pkt 2 stosuje si´ odpowiednio do decyzji
okreÊlajàcej wysokoÊç odsetek za zw∏ok´, o której mowa w art. 53a.
Art. 34.57) § 1. Skarbowi Paƒstwa i jednostce samorzàdu terytorialnego przys∏uguje hipoteka na
wszystkich nieruchomoÊciach podatnika, p∏atnika, inkasenta, nast´pcy prawnego lub osób trzecich z tytu∏u
zobowiàzaƒ podatkowych powsta∏ych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, a tak˝e z tytu∏u zaleg∏oÊci
podatkowych w podatkach stanowiàcych ich dochód
oraz odsetek za zw∏ok´ od tych zaleg∏oÊci, zwana dalej
„hipotekà przymusowà”.

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

§ 2.58) W zakresie zobowiàzaƒ podatkowych stanowiàcych dochód jednostki samorzàdu terytorialnego
pobieranych przez urz´dy skarbowe wniosek o wpis
hipoteki przymusowej do sàdu sk∏ada w∏aÊciwy naczelnik urz´du skarbowego.

§ 5. Zabezpieczenie nast´puje w trybie przepisów
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 3. Przedmiotem hipoteki przymusowej mo˝e byç:

Art. 33a.56) § 1. Decyzja o zabezpieczeniu wygasa:
1) po up∏ywie 14 dni od dnia dor´czenia decyzji ustalajàcej wysokoÊç zobowiàzania podatkowego;
2) z dniem dor´czenia decyzji okreÊlajàcej wysokoÊç
zobowiàzania podatkowego;
———————
55)
56)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

1) cz´Êç u∏amkowa nieruchomoÊci, je˝eli stanowi
udzia∏ podatnika;
2) nieruchomoÊç stanowiàca przedmiot wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej podatnika i jego ma∏˝onka;
3) nieruchomoÊç stanowiàca w∏asnoÊç wspólnika
spó∏ki cywilnej, z tytu∏u zaleg∏oÊci podatkowych
spó∏ki.
———————
57)
58)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 20 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.
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§ 4. Przedmiotem hipoteki przymusowej jest równie˝:
1) u˝ytkowanie wieczyste;
2) spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe
mieszkalnego;

prawo

do

lokalu

3) spó∏dzielcze prawo do lokalu u˝ytkowego;
4) prawo do domu jednorodzinnego w spó∏dzielni
mieszkaniowej;
5) wierzytelnoÊç zabezpieczona hipotekà.
§ 5. Do hipotek okreÊlonych w § 3 i 4 stosuje si´
odpowiednio przepisy dotyczàce hipoteki na nieruchomoÊci.
§ 6. Przepisy § 2—5 stosuje si´ odpowiednio do
nale˝noÊci przypadajàcych od p∏atnika, inkasenta, nast´pcy prawnego lub osób trzecich.
Art. 35.59) § 1. Hipoteka przymusowa powstaje
przez dokonanie wpisu do ksi´gi wieczystej, z zastrze˝eniem art. 38 § 2.
§ 2.60) Podstawà wpisu hipoteki przymusowej jest:
1) dor´czona decyzja:
a) ustalajàca wysokoÊç zobowiàzania podatkowego,
b) okreÊlajàca wysokoÊç zobowiàzania podatkowego,
c) okreÊlajàca wysokoÊç odsetek za zw∏ok´,
d) o odpowiedzialnoÊci podatkowej p∏atnika lub
inkasenta,
e) o odpowiedzialnoÊci podatkowej osoby trzeciej,
f) o odpowiedzialnoÊci spadkobiercy,

przed hipotekami ustanowionymi dla zabezpieczenia
innych nale˝noÊci.
§ 2.62) Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli przedmiot
hipoteki przymusowej ustanowionej dla zabezpieczenia nale˝noÊci, o których mowa w art. 34 § 1, jest obcià˝ony hipotekà ustanowionà dla zabezpieczenia nale˝noÊci z tytu∏u kredytu bankowego, a tak˝e w sytuacji, gdy wierzytelnoÊç z takiego kredytu zosta∏a zbyta
na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego w rozumieniu
przepisów o funduszach inwestycyjnych. W tym przypadku o pierwszeƒstwie zaspokojenia decyduje kolejnoÊç wniosków o dokonanie wpisów.
Art. 37. (uchylony).63)
Art. 38.64) § 1.65) Organy podatkowe mogà wyst´powaç z wnioskiem o za∏o˝enie ksi´gi wieczystej dla
nieruchomoÊci podatnika, p∏atnika, inkasenta, nast´pców prawnych oraz osób trzecich odpowiadajàcych za
zaleg∏oÊci podatkowe.
§ 2. Je˝eli przedmiot hipoteki przymusowej nie posiada ksi´gi wieczystej, zabezpieczenie zobowiàzaƒ
podatkowych dokonywane jest przez z∏o˝enie wniosku o wpis do zbioru dokumentów.
Art. 39. § 1.66) W toku post´powania podatkowego
lub kontroli podatkowej podatnik, p∏atnik, inkasent,
wspólnicy spó∏ki cywilnej lub inne osoby trzecie odpowiadajàce za zaleg∏oÊci podatkowe na ˝àdanie organu
podatkowego obowiàzani sà do wyjawienia nieruchomoÊci oraz przys∏ugujàcych im praw majàtkowych,
które mogà byç przedmiotem hipoteki, je˝eli zachodzà
przes∏anki dokonania zabezpieczenia.
§ 2. Wyjawienia dokonuje si´ w formie oÊwiadczenia sk∏adanego pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe zeznania. Przed odebraniem oÊwiadczenia organ podatkowy jest obowiàzany uprzedziç
sk∏adajàcego oÊwiadczenie o odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe zeznania.

g) okreÊlajàca wysokoÊç zwrotu podatku;
2) tytu∏ wykonawczy lub zarzàdzenie zabezpieczenia,
je˝eli mo˝e byç wystawione, na podstawie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji bez wydawania decyzji, o której mowa w pkt 1.
§ 3. Wpisu hipoteki przymusowej do ksi´gi wieczystej dokonuje w∏aÊciwy sàd rejonowy na wniosek organu podatkowego.
Art. 36.61) § 1. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec ka˝dorazowego w∏aÊciciela przedmiotu hipoteki i przys∏uguje jej pierwszeƒstwo zaspokojenia
———————
59)
60)
61)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 37.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37.

Poz. 60

§ 3. (uchylony).67)
§ 3a.68) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
wzór formularza oÊwiadczenia, o którym mowa w § 2,
———————
62)

W brzmieniu ustalonym przez art. 313 ustawy z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,
poz. 1546), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r.
63) Przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37.
64) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37.
65) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
66) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
67) Przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 4 maja 2001 r.
68) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 37, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 4 maja
2001 r.
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uwzgl´dniajàcy dane identyfikujàce osob´ sk∏adajàcà
oÊwiadczenie, rodzaj, miejsce po∏o˝enia i powierzchni´ nieruchomoÊci, rodzaj prawa majàtkowego, które
mo˝e byç przedmiotem hipoteki, miejsce po∏o˝enia
rzeczy, w stosunku do której przys∏uguje prawo majàtkowe, numer ksi´gi wieczystej lub zbioru dokumentów i oznaczenie sàdu w∏aÊciwego do prowadzenia
ksi´gi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz ich stan
prawny wraz z ewentualnymi obcià˝eniami.
Art. 40. (uchylony).69)
Art. 41.70) § 1. Skarbowi Paƒstwa i jednostkom samorzàdu terytorialnego z tytu∏u zobowiàzaƒ podatkowych powsta∏ych w sposób przewidziany w art. 21 § 1
pkt 2, a tak˝e z tytu∏u zaleg∏oÊci podatkowych stanowiàcych ich dochód oraz odsetek za zw∏ok´ od tych zaleg∏oÊci przys∏uguje zastaw skarbowy na wszystkich
b´dàcych w∏asnoÊcià podatnika oraz stanowiàcych
wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà podatnika i jego ma∏˝onka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majàtkowych, je˝eli wartoÊç poszczególnych rzeczy lub praw
wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej
10 000 z∏, z zastrze˝eniem § 2.
§ 2. Zastawem skarbowym nie mogà byç obcià˝one rzeczy lub prawa majàtkowe niepodlegajàce egzekucji oraz mogàce byç przedmiotem hipoteki.
§ 3. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do nale˝noÊci przypadajàcych od p∏atników lub inkasentów,
nast´pców prawnych oraz osób trzecich odpowiadajàcych za zaleg∏oÊci podatkowe.

Poz. 60

2) z dniem wykreÊlenia wpisu z rejestru zastawów
skarbowych, albo
3) z dniem egzekucyjnej sprzeda˝y przedmiotu zastawu.
§ 6.72) O dokonaniu wpisu oraz wykreÊleniu zastawu skarbowego naczelnik urz´du skarbowego zawiadamia podatnika, p∏atnika lub inkasenta, nast´pc´
prawnego lub osob´ trzecià odpowiadajàcà za zaleg∏oÊci podatkowe, z zastrze˝eniem art. 42a § 2.
§ 7.71) Zaspokojenie z przedmiotu zastawu skarbowego nast´puje w trybie przepisów o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.
Art. 42a.73) § 1. WykreÊlenie wpisu z rejestru zastawów skarbowych nast´puje, je˝eli rzecz lub prawo
obcià˝one zastawem skarbowym w dniu jego ustanowienia nie stanowi∏y w∏asnoÊci podatnika, p∏atnika, inkasenta, nast´pcy prawnego lub osoby trzeciej
odpowiadajàcej za zaleg∏oÊci podatkowe. Wniosek
o wykreÊlenie wpisu sk∏ada si´ w terminie 7 dni od
dnia, w którym osoba powo∏ujàca si´ na swoje prawo w∏asnoÊci powzi´∏a wiadomoÊç o ustanowieniu
zastawu.
§ 2. W sprawie wykreÊlenia wpisu z rejestru zastawów skarbowych w przypadku okreÊlonym w § 1 wydaje si´ decyzj´.
Art. 43. § 1.74) Rejestry zastawów skarbowych prowadzone sà przez naczelników urz´dów skarbowych.

Art. 42. § 1. Zastaw skarbowy powstaje z dniem
wpisu do rejestru zastawów skarbowych.

§ 2. Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych prowadzi minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych40).

§ 2. Zastaw skarbowy wpisany wczeÊniej ma
pierwszeƒstwo przed zastawem skarbowym wpisanym póêniej.

Art. 44. § 1.75) Wpis zastawu skarbowego do rejestru dokonywany jest na podstawie dor´czonej decyzji:

§ 3. Zastaw skarbowy jest skuteczny wobec ka˝dorazowego w∏aÊciciela przedmiotu zastawu i ma pierwszeƒstwo przed jego wierzycielami osobistymi, z zastrze˝eniem § 4.

1) ustalajàcej wysokoÊç zobowiàzania podatkowego;
2) okreÊlajàcej wysokoÊç zobowiàzania podatkowego;
3) okreÊlajàcej wysokoÊç odsetek za zw∏ok´;

§ 4. W przypadku gdy rzecz ruchoma lub prawo
majàtkowe zosta∏y obcià˝one zastawem ujawnionym
w innym rejestrze prowadzonym na podstawie odr´bnych ustaw, zastaw wpisany wczeÊniej ma pierwszeƒstwo przed zastawem wpisanym póêniej.
§ 5.71) Zastaw skarbowy wygasa:
1) z mocy prawa z dniem wygaÊni´cia zobowiàzania
podatkowego albo
———————
69)
70)
71)

Przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

4) o odpowiedzialnoÊci podatkowej p∏atnika lub inkasenta;
5) o odpowiedzialnoÊci podatkowej osoby trzeciej;
———————
72)

73)
74)
75)

Dodany przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3; ze zmianà wprowadzonà przez art. 20 pkt 5
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.
Dodany przez art. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 20 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.
Oznaczenie § 1 nadane przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 37; w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 pkt 34 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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6) o odpowiedzialnoÊci spadkobiercy;
7) okreÊlajàcej wysokoÊç zwrotu podatku.
§ 2.76) Dla zobowiàzaƒ podatkowych powstajàcych
w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 podstaw´
wpisu zastawu skarbowego stanowi równie˝ deklaracja, je˝eli wykazane w niej zobowiàzanie podatkowe
nie zosta∏o wykonane. Wpis zastawu skarbowego nie
mo˝e byç dokonany wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 14 dni
od up∏ywu terminu p∏atnoÊci zobowiàzania podatkowego.
§ 3.77) Przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio do nale˝noÊci przypadajàcych od p∏atników lub inkasentów.
Art. 45.78) Spisu rzeczy ruchomych oraz praw majàtkowych, które mogà byç przedmiotem zastawu
skarbowego, dokonuje organ podatkowy. Przepisy
art. 39 § 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 46. § 1. Organ prowadzàcy rejestr, na wniosek
zainteresowanego, wydaje wypis z rejestru zastawów
skarbowych zawierajàcy informacje o obcià˝eniu rzeczy lub prawa zastawem skarbowym oraz o wysokoÊci
zabezpieczonego zastawem skarbowym zobowiàzania
podatkowego lub zaleg∏oÊci podatkowej.
§ 2. Za wydanie wypisu, o którym mowa w § 1, pobiera si´ op∏at´ stanowiàcà dochód bud˝etu paƒstwa.
§ 2a.79) Wydanie wypisu, o którym mowa w § 1,
nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.
§ 3.80) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wzór rejestrów, o których mowa w art. 43, sposób
prowadzenia tych rejestrów, uwzgl´dniajàc termin
wpisu zastawu skarbowego do rejestru oraz termin przekazywania informacji z rejestrów do Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych;
2) wysokoÊç op∏aty, o której mowa w § 2, uwzgl´dniajàc koszty zwiàzane z wydaniem wypisu.
Rozdzia∏ 4
Terminy p∏atnoÊci

Poz. 60

§ 2. Je˝eli przepisy prawa podatkowego okreÊlajà
kalendarzowo terminy p∏atnoÊci podatku, zaliczki na
podatek lub raty podatku, a decyzja ustalajàca wysokoÊç zobowiàzania podatkowego nie zosta∏a dor´czona co najmniej na 14 dni przed terminem p∏atnoÊci podatku, pierwszej zaliczki na podatek lub pierwszej raty
podatku, obowiàzuje termin okreÊlony w § 1.
§ 3. Je˝eli podatnik jest obowiàzany sam obliczyç
i wp∏aciç podatek, za termin p∏atnoÊci uwa˝a si´ ostatni dzieƒ, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wp∏ata powinna nastàpiç.
§ 4.81) Terminem p∏atnoÊci dla p∏atników jest ostatni dzieƒ, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, powinna nastàpiç wp∏ata nale˝noÊci z tytu∏u
podatku.
§ 4a.82) Terminem p∏atnoÊci dla inkasentów jest
dzieƒ nast´pujàcy po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wp∏ata podatku
powinna nastàpiç, chyba ˝e organ stanowiàcy w∏aÊciwej jednostki samorzàdu terytorialnego wyznaczy∏
termin póêniejszy.
§ 5.83) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, terminy p∏atnoÊci poszczególnych podatków, zaliczek na
podatek lub rat podatku, wskazujàc dzieƒ, miesiàc
i rok, w którym up∏ywa termin p∏atnoÊci.
Art. 48.84) § 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych wa˝nym interesem podatnika lub interesem publicznym mo˝e:
1) odroczyç termin p∏atnoÊci podatku lub roz∏o˝yç
zap∏at´ podatku na raty;
2) odroczyç lub roz∏o˝yç na raty zap∏at´ zaleg∏oÊci
podatkowej wraz z odsetkami za zw∏ok´;
3) odraczaç inne terminy przewidziane w przepisach
prawa podatkowego, z wyjàtkiem terminów 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 pkt 1 i 2 stosuje si´ równie˝ do nale˝noÊci przypadajàcych od p∏atników lub inkasentów.
Przepis § 1 pkt 3 stosuje si´ odpowiednio do terminów
dotyczàcych p∏atników lub inkasentów.

Art. 47. § 1. Termin p∏atnoÊci podatku wynosi
14 dni od dnia dor´czenia decyzji ustalajàcej wysokoÊç zobowiàzania podatkowego.

§ 3.85) Odraczanie terminu p∏atnoÊci podatku lub
rozk∏adanie na raty zap∏aty podatku oraz odraczanie

———————

81)

76)
77)
78)
79)
80)

Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 37.
Dodany przez art. 1 pkt 34 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37.
Dodany przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
4 maja 2001 r.

———————
82)

83)

84)
85)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 19 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 37.
Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 37; ze zmianà wprowadzonà przez art. 1
pkt 36 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 37, który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 4 maja 2001 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 56 pkt 2 ustawy wymienionej w odnoÊniku 34 jako druga.
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lub rozk∏adanie na raty zap∏aty zaleg∏oÊci podatkowej,
na wniosek podatnika b´dàcego beneficjentem pomocy, nast´puje z uwzgl´dnieniem przepisów ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach
dotyczàcych pomocy publicznej.
§ 4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, w∏aÊciwoÊç
rzeczowà organów podatkowych w sprawach, o których mowa w § 1 i 2, uwzgl´dniajàc wysokoÊç kwoty,
która mo˝e byç przedmiotem odroczenia lub roz∏o˝enia na raty, oraz terminy wp∏at.
Art. 49.86) § 1. W razie wydania decyzji na podstawie art. 48 § 1 pkt 1 lub pkt 2 nowym terminem p∏atnoÊci jest dzieƒ, w którym, zgodnie z decyzjà, powinna nastàpiç zap∏ata odroczonego podatku lub zaleg∏oÊci podatkowej wraz z odsetkami za zw∏ok´ albo poszczególnych rat, na jakie zosta∏ roz∏o˝ony podatek lub
zaleg∏oÊç podatkowa wraz z odsetkami za zw∏ok´.
§ 2. Je˝eli w terminie okreÊlonym w decyzji podatnik nie dokona∏ zap∏aty odroczonego podatku lub zaleg∏oÊci podatkowej wraz z odsetkami za zw∏ok´ lub nie
zap∏aci∏ którejkolwiek z rat, na jakie zosta∏ roz∏o˝ony
podatek lub zaleg∏oÊç podatkowa wraz z odsetkami za
zw∏ok´, terminem p∏atnoÊci podatku lub zaleg∏oÊci podatkowej obj´tej odroczeniem lub ratà staje si´ odpowiednio termin okreÊlony w art. 47 § 1—3.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do odroczonych lub roz∏o˝onych na raty nale˝noÊci p∏atników lub inkasentów.
Art. 50.87) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, przed∏u˝aç terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego
z
wyjàtkiem
terminów
okreÊlonych
w art. 68—71, art. 77 § 1, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87
§ 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118, okreÊlajàc grupy podatników, którym przed∏u˝ono terminy, rodzaje czynnoÊci,
których termin wykonania zosta∏ przed∏u˝ony, oraz
dzieƒ up∏ywu przed∏u˝onego terminu.
Rozdzia∏ 5
Zaleg∏oÊç podatkowa
Art. 51. § 1. Zaleg∏oÊcià podatkowà jest podatek
niezap∏acony w terminie p∏atnoÊci.
§ 2.88) Za zaleg∏oÊç podatkowà uwa˝a si´ tak˝e niezap∏aconà w terminie p∏atnoÊci zaliczk´ na podatek,
w tym równie˝ zaliczk´, o której mowa w art. 23a § 1,
lub rat´ podatku.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´ równie˝ do nale˝noÊci z tytu∏u podatków, zaliczek na podatki oraz rat podatków niewp∏aconych w terminie p∏atnoÊci przez
p∏atnika lub inkasenta.
Art. 52. § 1. Na równi z zaleg∏oÊcià podatkowà traktuje si´ tak˝e:
1)89) nadp∏at´, je˝eli w zeznaniu lub w deklaracji,
o których mowa w art. 73 § 2, zosta∏a wykazana
nienale˝nie lub w wysokoÊci wy˝szej od nale˝nej,
a organ podatkowy dokona∏ jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaleg∏oÊci podatkowych bàdê bie˝àcych lub przysz∏ych zobowiàzaƒ podatkowych;
2)90) zwrot podatku, je˝eli podatnik otrzyma∏ go nienale˝nie lub w wysokoÊci wy˝szej od nale˝nej lub
zosta∏ on zaliczony na poczet zaleg∏oÊci podatkowej albo bie˝àcych lub przysz∏ych zobowiàzaƒ podatkowych, chyba ˝e podatnik wyka˝e, ˝e nie nastàpi∏o to z jego winy;
3) wynagrodzenie p∏atników lub inkasentów pobrane
nienale˝nie lub w wysokoÊci wy˝szej od nale˝nej;
4)91) oprocentowanie nienale˝nej nadp∏aty bàdê
zwrotu podatku zwrócone lub zaliczone na poczet
zaleg∏ych, bie˝àcych lub przysz∏ych zobowiàzaƒ
podatkowych.
§ 2.92) Przepisów § 1 pkt 1 i 2 nie stosuje si´, je˝eli
zwrot nadp∏aty lub zwrot podatku zosta∏ dokonany
w trybie przewidzianym w art. 274.
Rozdzia∏ 6
Odsetki za zw∏ok´ i op∏ata prolongacyjna
Art. 53.93) § 1. Od zaleg∏oÊci podatkowych, z zastrze˝eniem art. 54, naliczane sà odsetki za zw∏ok´.
§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ do nale˝noÊci,
o których mowa w art. 52 § 1, oraz do nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w cz´Êci przekraczajàcej wysokoÊç podatku nale˝nego za rok podatkowy.
§ 3. Odsetki za zw∏ok´ nalicza podatnik, p∏atnik, inkasent, nast´pca prawny lub osoba trzecia odpowiadajàca za zaleg∏oÊci podatkowe, z zastrze˝eniem
art. 48 § 1 pkt 2 i 3, art. 53a, art. 62 § 4, art. 66 § 5
i art. 76a § 1.
———————
89)

———————
86)
87)

88)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
4 maja 2001 r.; ze zmianà wprowadzonà przez art. 1
pkt 39 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

Poz. 60

90)
91)
92)
93)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 41 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 41 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 37.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 37.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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§ 4. Odsetki za zw∏ok´ naliczane sà od dnia nast´pujàcego po dniu up∏ywu terminu p∏atnoÊci podatku
lub terminu, w którym p∏atnik lub inkasent by∏ obowiàzany dokonaç wp∏aty podatku na rachunek organu
podatkowego.
§ 5. W przypadkach, o których mowa w art. 52 § 1,
odsetki za zw∏ok´ naliczane sà odpowiednio od dnia:
1) zwrotu nadp∏aty, zwrotu podatku, zwrotu oprocentowania lub zaliczenia na poczet zaleg∏oÊci podatkowych lub na poczet bie˝àcych lub przysz∏ych zobowiàzaƒ podatkowych;
2) pobrania wynagrodzenia.
Art. 53a.94) Je˝eli w post´powaniu podatkowym
po zakoƒczeniu roku podatkowego lub innego okresu
rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, ˝e podatnik mimo cià˝àcego na nim obowiàzku nie zap∏aci∏ zaliczek na podatek w ca∏oÊci lub w cz´Êci, nie z∏o˝y∏ deklaracji albo wysokoÊç zaliczek jest inna ni˝ wykazana
w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzj´, w której okreÊla wysokoÊç odsetek za zw∏ok´, przyjmujàc
prawid∏owà wysokoÊç zaliczek na podatek, je˝eli ich
wysokoÊç jest inna ni˝ wykazana w deklaracji, a tak˝e
w razie braku deklaracji.
Art. 54.95) § 1. Odsetek za zw∏ok´ nie nalicza si´:
1) za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty
zobowiàzania, je˝eli obj´te zabezpieczeniem Êrodki pieni´˝ne, w tym kwoty uzyskane ze sprzeda˝y
obj´tych zabezpieczeniem rzeczy lub praw, zosta∏y
zaliczone na poczet zaleg∏oÊci podatkowych;
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wanie podatkowe nie zosta∏o wszcz´te w terminie
3 miesi´cy od dnia zakoƒczenia kontroli;
7) za okres od dnia wszcz´cia post´powania podatkowego do dnia dor´czenia decyzji organu pierwszej
instancji, je˝eli decyzja nie zosta∏a dor´czona
w terminie 3 miesi´cy od dnia wszcz´cia post´powania;
8) w zakresie przewidzianym w odr´bnych ustawach.
§ 2. Przepisu § 1 pkt 3 i 7 nie stosuje si´, je˝eli do
opóênienia w wydaniu decyzji przyczyni∏a si´ strona
lub jej przedstawiciel lub opóênienie powsta∏o z przyczyn niezale˝nych od organu.
§ 3. Przepisy § 1 pkt 2, 3, 6 i 7 stosuje si´ równie˝
w razie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia niewa˝noÊci
decyzji.
§ 4. Przepis § 1 pkt 1 stosuje si´ odpowiednio w razie przeniesienia na poczet zobowiàzaƒ podatkowych
zaj´tych uprzednio rzeczy lub praw majàtkowych.
Art. 55. § 1. Odsetki za zw∏ok´ wp∏acane sà bez wezwania organu podatkowego.
§ 2. Je˝eli dokonana wp∏ata nie pokrywa kwoty zaleg∏oÊci podatkowej wraz z odsetkami za zw∏ok´,
wp∏at´ t´ zalicza si´ proporcjonalnie na poczet kwoty
zaleg∏oÊci podatkowej oraz kwoty odsetek za zw∏ok´
w stosunku, w jakim, w dniu wp∏aty, pozostaje kwota
zaleg∏oÊci podatkowej do kwoty odsetek za zw∏ok´.

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

Art. 56. § 1.96) Stawka odsetek za zw∏ok´ wynosi
200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu
lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim.

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

§ 2. Stawka odsetek za zw∏ok´ ulega obni˝eniu lub
podwy˝szeniu w stopniu odpowiadajàcym obni˝eniu
lub podwy˝szeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, poczynajàc od dnia,
w którym stopa ta uleg∏a zmianie.

4) w przypadku zawieszenia post´powania z urz´du
— od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu
post´powania do dnia dor´czenia postanowienia
o podj´ciu zawieszonego post´powania;

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych40) og∏asza, w drodze obwieszczenia, stawk´ odsetek za zw∏ok´ w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

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

Art. 57. § 1.97) W decyzji wydanej na podstawie
art. 48 § 1 pkt 1 lub pkt 2, dotyczàcej podatków stanowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa, organ podatkowy
ustala op∏at´ prolongacyjnà od kwoty podatku lub zaleg∏oÊci podatkowej.

6) za okres od dnia wszcz´cia kontroli podatkowej do
dnia dor´czenia decyzji w sprawie, która by∏a
przedmiotem kontroli podatkowej, je˝eli post´po-

§ 2. Stawka op∏aty prolongacyjnej wynosi 50 %
og∏aszanej na podstawie art. 56 § 3 stawki odsetek za
zw∏ok´.
———————

———————
94)
95)

Dodany przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

96)
97)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 45 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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§ 3. WysokoÊç op∏aty prolongacyjnej oblicza si´
przy zastosowaniu stawki op∏aty prolongacyjnej obowiàzujàcej w dniu wydania decyzji, o której mowa
w § 1.

5) zaniechania poboru;

§ 4.98) Op∏ata prolongacyjna wp∏acana jest w terminach p∏atnoÊci, o których mowa w art. 49 § 1; w razie niedotrzymania terminu p∏atnoÊci przepis art. 49
§ 2 i 3 oraz art. 55 § 2 stosuje si´ odpowiednio.

7) przej´cia w∏asnoÊci nieruchomoÊci lub prawa majàtkowego w post´powaniu egzekucyjnym;

6) przeniesienia w∏asnoÊci rzeczy lub praw majàtkowych;

8) umorzenia zaleg∏oÊci;
9) przedawnienia.

§ 5. Nie ustala si´ op∏aty prolongacyjnej, gdy przyczynà wydania decyzji, o której mowa w § 1, by∏y kl´ska ˝ywio∏owa lub wypadek losowy.

§ 2. Zobowiàzanie p∏atnika lub inkasenta wygasa
w ca∏oÊci lub w cz´Êci wskutek:

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

1) wp∏aty;

§ 7.100) Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mo˝e wprowadziç op∏at´ prolongacyjnà —
w wysokoÊci nie wi´kszej ni˝ okreÊlona w § 2 — z tytu∏u roz∏o˝enia na raty lub odroczenia terminu p∏atnoÊci podatków oraz zaleg∏oÊci podatkowych stanowiàcych dochód odpowiednio — gminy, powiatu lub województwa. Przepisy § 3—5 stosuje si´ odpowiednio.

4) przej´cia w∏asnoÊci nieruchomoÊci lub przej´cia
prawa majàtkowego w post´powaniu egzekucyjnym;

§ 8.101) Przepisy § 1—4 i 7 stosuje si´ równie˝ do
odroczonych lub roz∏o˝onych na raty nale˝noÊci p∏atników lub inkasentów, nast´pców prawnych oraz
osób trzecich.
Art. 58. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych40) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady naliczania odsetek za zw∏ok´ oraz op∏aty prolongacyjnej.
Rozdzia∏ 7
WygaÊni´cie zobowiàzaƒ podatkowych
59.102)

§ 1. Zobowiàzanie podatkowe wygasa
Art.
w ca∏oÊci lub w cz´Êci wskutek:
1) zap∏aty;
2) pobrania podatku przez p∏atnika lub inkasenta;
3) potràcenia;
4) zaliczenia nadp∏aty lub zaliczenia zwrotu podatku;
———————
98)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 46 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
99) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
100) W brzmieniu ustalonym przez art. 142 pkt 9 ustawy wymienionej w odnoÊniku 1 jako pierwsza; ze zmianà
wprowadzonà przez art. 1 pkt 46 lit. d ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 3.
101) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 lit. e ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
102) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

2) zaliczenia nadp∏aty lub zaliczenia zwrotu podatku;
3) umorzenia, w
w art. 67 § 6;

przypadkach

przewidzianych

5) przedawnienia.
Art. 60. § 1.103) Za termin dokonania zap∏aty podatku uwa˝a si´:
1) przy zap∏acie gotówkà — dzieƒ wp∏acenia kwoty
podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej albo dzieƒ pobrania podatku przez p∏atnika
lub inkasenta;
2) w obrocie bezgotówkowym — dzieƒ obcià˝enia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.
§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ do wp∏at dokonywanych przez p∏atnika lub inkasenta.
§ 3.104) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, po porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw ∏àcznoÊci i Prezesem Narodowego Banku
Polskiego, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
wzór formularza wp∏aty gotówkowej oraz polecenia
przelewu na rachunek organu podatkowego, uwzgl´dniajàc dane identyfikujàce wp∏acajàcego oraz tytu∏
wp∏aty.
§ 4.105) Zlecenia p∏atnicze na rzecz organów podatkowych mogà byç sk∏adane równie˝ w formie elektronicznej przy u˝yciu programu informatycznego udost´pnionego przez banki lub innà instytucj´ finansowà
———————
103)
104)
105)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 4 maja 2001 r.
Dodany przez art. 1 pkt 48 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
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uprawnionà do przyjmowania zleceƒ p∏atniczych albo
w inny sposób uzgodniony z bankiem lub innà instytucjà przyjmujàcà zlecenie.
§ 5.105) Zlecenie p∏atnicze, o którym mowa w § 4,
powinno zawieraç dane identyfikujàce wp∏acajàcego,
w tym numer identyfikacji podatkowej, oraz powinno
wskazywaç tytu∏ wp∏aty, przy czym niepodanie lub
b∏´dne podanie tych informacji stanowi podstaw´ do
odmowy realizacji wp∏aty gotówkowej lub polecenia
przelewu.
§ 6.105) Rozliczanie p∏atnoÊci na rzecz organów podatkowych nast´puje poprzez mi´dzybankowy system
rozliczeƒ elektronicznych w krajowej organizacji rozliczeniowej lub poprzez system elektronicznych rozrachunków mi´dzyoddzia∏owych Narodowego Banku
Polskiego.
Art. 61. § 1.106) Zap∏ata podatków przez podatników prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà i obowiàzanych do prowadzenia ksi´gi rachunkowej lub podatkowej ksi´gi przychodów i rozchodów nast´puje
w formie polecenia przelewu.
§ 2. Form´ rozliczeƒ, o której mowa w § 1, stosuje
si´ równie˝ do wp∏at kwot podatków pobranych przez
p∏atników, je˝eli p∏atnicy spe∏niajà warunki okreÊlone
w § 1.
§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje si´:
1) do zap∏aty podatków niezwiàzanych z prowadzonà
dzia∏alnoÊcià gospodarczà;
2)107) gdy zap∏ata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami
wartoÊciowymi, znakami akcyzy, znakami op∏aty
skarbowej lub urz´dowymi blankietami wekslowymi;
3)108) do pobierania podatków przez p∏atników lub inkasentów.
§ 4.109) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, dopuÊciç
zap∏at´ niektórych podatków papierami wartoÊciowymi, okreÊlajàc szczegó∏owe zasady stosowania tej formy zap∏aty podatku, termin i sposób dokonania zap∏aty, rodzaj papieru wartoÊciowego oraz sposób obliczenia jego wartoÊci dla potrzeb zap∏aty podatku.
———————
106)
107)

108)
109)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 49 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 116 ustawy z dnia
23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29,
poz. 257), który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
4 maja 2001 r.
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Art. 62.110) § 1. Je˝eli na podatniku cià˝à zobowiàzania z ró˝nych tytu∏ów, dokonanà wp∏at´ zalicza si´
na poczet podatku, poczàwszy od zobowiàzania o najwczeÊniejszym terminie p∏atnoÊci, chyba ˝e podatnik
wska˝e, na poczet którego zobowiàzania dokonuje
wp∏aty.
§ 2. Je˝eli na podatniku cià˝à zobowiàzania z tytu∏u zaliczek na podatek, dokonanà wp∏at´ zalicza si´ na
poczet zaliczki, poczàwszy od zobowiàzania o najwczeÊniejszym terminie p∏atnoÊci.
§ 3. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio w razie
dokonywania wp∏at na poczet rat, na jakie roz∏o˝ono
podatek lub zaleg∏oÊç podatkowà wraz z odsetkami za
zw∏ok´ oraz rat podatku.
§ 4. Do wp∏at zaliczanych na poczet zaleg∏oÊci podatkowej stosuje si´ art. 55 § 2. W sprawie zaliczenia
wp∏aty na poczet zaleg∏oÊci podatkowych wydaje si´
postanowienie, na które s∏u˝y za˝alenie.
§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio do
wp∏at dokonywanych przez p∏atników, inkasentów, nast´pców prawnych oraz osoby trzecie.
Art. 63. § 1. Podstawy opodatkowania zaokràgla
si´ do pe∏nych z∏otych, a kwoty podatków, odsetek za
zw∏ok´ oraz op∏at prolongacyjnych — do pe∏nych dziesiàtek groszy.
§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych40) mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, okreÊliç:
1)111) szczegó∏owe sposoby zaokràglania podstaw
opodatkowania, kwot podatków, odsetek za zw∏ok´, nadp∏at, oprocentowania nadp∏at, op∏aty prolongacyjnej oraz wynagrodzeƒ przys∏ugujàcych
p∏atnikom lub inkasentom;
2) odmienne ni˝ okreÊlone w § 1 zasady zaokràglania
podstaw opodatkowania oraz kwot podatków z tytu∏u niektórych zobowiàzaƒ podatkowych;
3) szczegó∏owe zasady i sposoby zaokràglania kwot
wykazywanych w ksi´gach podatkowych, a tak˝e
w fakturach oraz rachunkach wystawianych przez
podatników;
4) przypadki, w których zaokràglania nie stosuje si´.
Art. 64. § 1. Zobowiàzania podatkowe oraz zaleg∏oÊci podatkowe wraz z odsetkami za zw∏ok´ w podatkach stanowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa podlegajà, na wniosek podatnika, potràceniu z wzajemnej,
bezspornej i wymagalnej wierzytelnoÊci podatnika
wobec Skarbu Paƒstwa z tytu∏u:112)
———————
110)
111)
112)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 50 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 51 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 52 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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1) prawomocnego wyroku sàdowego wydanego na
podstawie art. 417 lub 419113) Kodeksu cywilnego;
2) prawomocnej ugody sàdowej zawartej w zwiàzku
z zaistnieniem okolicznoÊci przewidzianych
w art. 417 lub 419113) Kodeksu cywilnego;
3) nabycia przez Skarb Paƒstwa nieruchomoÊci na
cele uzasadniajàce jej wyw∏aszczenie lub wyw∏aszczenia nieruchomoÊci na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomoÊciami;
4)114) odszkodowania za nies∏uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, uzyskanego
na podstawie przepisów Kodeksu post´powania
karnego;
5) odszkodowania uzyskanego na podstawie przepisów o uznaniu za niewa˝ne orzeczeƒ wydanych
wobec osób represjonowanych za dzia∏alnoÊç na
rzecz bytu Paƒstwa Polskiego;
6)115) odszkodowania orzeczonego w decyzji organu
administracji rzàdowej.
§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ do wzajemnych,
bezspornych i wymagalnych wierzytelnoÊci podatnika
wobec paƒstwowych jednostek bud˝etowych z tytu∏u
robót budowlanych, dostaw lub us∏ug wykonanych
przez niego w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, pod warunkiem ˝e potràcenie dokonywane
jest przez tego podatnika i z tej wierzytelnoÊci.
§ 2a.116) Do potràcenia zaleg∏oÊci podatkowych
wraz z odsetkami za zw∏ok´ przepis art. 55 § 2 stosuje
si´ odpowiednio.
§ 3. Potràcenia z tytu∏ów wymienionych w § 1 i 2
mo˝na równie˝ dokonaç z urz´du.
§ 4. Na wniosek podatnika wierzytelnoÊci z tytu∏ów
wymienionych w § 1 i 2 mogà byç równie˝ zaliczane
na poczet przysz∏ych zobowiàzaƒ podatkowych.
§ 5.117) Potràcenie nast´puje z dniem:
1) z∏o˝enia wniosku, który zosta∏ uwzgl´dniony;
2) wydania z urz´du postanowienia o potràceniu.
———————
113)

114)

115)
116)
117)

Uchylony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 czerwca
2004 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1692), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2004 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 5 ustawy z dnia
12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzajàce Kodeks karny, ustawy — Przepisy wprowadzajàce Kodeks post´powania karnego, ustawy — Kodeks karny wykonawczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 160, poz. 1083), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 29 grudnia 1997 r.
Dodany przez art. 1 pkt 52 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 52 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 52 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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§ 6. Odmowa potràcenia nast´puje w drodze decyzji.
§ 6a.118) Potràcenie nast´puje w drodze postanowienia, na które s∏u˝y za˝alenie.
§ 7.119) Jednostka bud˝etowa, której zobowiàzanie
zosta∏o potràcone z wierzytelnoÊci podatnika, jest
obowiàzana wp∏aciç równowartoÊç wygas∏ego podatku do organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia
dokonania potràcenia. Od niewp∏aconej w terminie
równowartoÊci wygas∏ego podatku nalicza si´ odsetki
za zw∏ok´.
Art. 65. § 1. Uprawnienie, o którym mowa w art. 64
§ 1, przys∏uguje równie˝ podatnikom w stosunku do
gminy, powiatu lub województwa z tytu∏u:120)
1) prawomocnego wyroku sàdowego wydanego na
podstawie art. 4201 113) Kodeksu cywilnego;
2) prawomocnej ugody sàdowej zawartej w zwiàzku
z zaistnieniem okolicznoÊci przewidzianych
w art. 4201 113) Kodeksu cywilnego;
3)121) nabycia przez gmin´, powiat lub województwo
nieruchomoÊci na cele uzasadniajàce jej wyw∏aszczenie lub wyw∏aszczenia nieruchomoÊci na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomoÊciami;
4)122) odszkodowania orzeczonego w decyzji wydanej
przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starost´ lub marsza∏ka województwa.
§ 2.123) Przepisy art. 64 § 2—7 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 66. § 1. Szczególnym przypadkiem wygaÊni´cia zobowiàzania podatkowego jest przeniesienie w∏asnoÊci rzeczy lub praw majàtkowych na rzecz:
1) Skarbu Paƒstwa — w zamian za zaleg∏oÊci podatkowe z tytu∏u podatków stanowiàcych dochody
bud˝etu paƒstwa;
2)124) gminy, powiatu lub województwa — w zamian
za zaleg∏oÊci podatkowe z tytu∏u podatków stanowiàcych dochody ich bud˝etów.
———————
118)
119)

120)
121)
122)
123)
124)

Dodany przez art. 1 pkt 52 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o zmianie ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 125, poz. 1368), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
30 listopada 2001 r.
Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 142
pkt 6 ustawy wymienionej w odnoÊniku 1 jako pierwsza.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 142 pkt 6 ustawy wymienionej w odnoÊniku 1 jako pierwsza.
Dodany przez art. 1 pkt 53 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 119.
W brzmieniu ustalonym przez art. 142 pkt 10 lit. a ustawy wymienionej w odnoÊniku 1 jako pierwsza.
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§ 2.125) Przeniesienie nast´puje na wniosek podatnika:
1)126) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, na
podstawie umowy zawartej, za zgodà w∏aÊciwego
naczelnika urz´du skarbowego lub naczelnika
urz´du celnego, mi´dzy starostà wykonujàcym zadanie z zakresu administracji rzàdowej a podatnikiem;

Poz. 60

je z uwzgl´dnieniem przepisów ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej.
§ 2. Umorzenie zaleg∏oÊci podatkowej powoduje
równie˝ umorzenie odsetek za zw∏ok´ w ca∏oÊci lub
w takiej cz´Êci, w jakiej zosta∏a umorzona zaleg∏oÊç
podatkowa.

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

§ 3.132) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych40) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, w∏aÊciwoÊç rzeczowà organów podatkowych w sprawach
umarzania zaleg∏oÊci podatkowych, odsetek za zw∏ok´
oraz op∏aty prolongacyjnej.

§ 3.125) Umowa, o której mowa w § 2, wymaga formy pisemnej.

§ 4.133) Organ podatkowy mo˝e umorzyç zaleg∏oÊç
podatkowà z urz´du, je˝eli:

§ 3a.127) Starosta powiadamia w∏aÊciwego naczelnika urz´du skarbowego lub w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego o zawarciu umowy, o której mowa
w § 2, przesy∏ajàc jednoczeÊnie jej kopi´.

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e w post´powaniu egzekucyjnym nie uzyska si´ kwoty przewy˝szajàcej wydatki egzekucyjne;

§ 3b.128) Wyra˝enie lub odmowa wyra˝enia zgody,
o której mowa w § 2 pkt 1, nast´puje w drodze postanowienia.
§ 4. W przypadkach wymienionych w § 1 za termin
wygaÊni´cia zobowiàzania podatkowego uwa˝a si´
dzieƒ przeniesienia w∏asnoÊci rzeczy lub praw majàtkowych.

2) kwota zaleg∏oÊci podatkowej nie przekracza pi´ciokrotnej wartoÊci kosztów upomnienia w post´powaniu egzekucyjnym;
3) kwota zaleg∏oÊci podatkowej nie zosta∏a zaspokojona w zakoƒczonym post´powaniu likwidacyjnym lub upad∏oÊciowym;

Art. 67. § 1.130) W przypadkach uzasadnionych
wa˝nym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy, na wniosek podatnika, mo˝e
umorzyç w ca∏oÊci lub w cz´Êci zaleg∏oÊci podatkowe,
odsetki za zw∏ok´ lub op∏at´ prolongacyjnà.

4)134) podatnik zmar∏ nie pozostawiajàc ˝adnego majàtku lub pozostawi∏ ruchomoÊci niepodlegajàce
egzekucji na podstawie odr´bnych przepisów albo
pozostawi∏ przedmioty codziennego u˝ytku domowego, których ∏àczna wartoÊç nie przekracza kwoty stanowiàcej trzykrotnoÊç przeci´tnego wynagrodzenia og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych w poprzednim kwartale i jednoczeÊnie brak jest spadkobierców innych ni˝ Skarb
Paƒstwa oraz nie ma mo˝liwoÊci orzeczenia odpowiedzialnoÊci podatkowej osoby trzeciej.

§ 1a.131) Umarzanie zaleg∏oÊci podatkowych, odsetek za zw∏ok´ lub op∏aty prolongacyjnej na wniosek
podatnika b´dàcego beneficjentem pomocy, nast´pu-

§ 5.135) W przypadkach, o których mowa w § 4, decyzj´ umarzajàcà zaleg∏oÊç podatkowà pozostawia si´
w aktach sprawy.

———————

§ 6.135) Przepisy § 4 pkt 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio do umarzania zaleg∏oÊci p∏atnika lub inkasenta.

§ 5.129) W przypadku zawarcia umowy, o której
mowa w § 2, organ podatkowy pierwszej instancji wydaje decyzj´ stwierdzajàcà wygaÊni´cie zobowiàzania
podatkowego. Przepis art. 55 § 2 stosuje si´ odpowiednio.

125)
126)
127)

128)
129)
130)
131)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 54 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 20 pkt 7 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 15.
Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 37; ze zmianà wprowadzonà przez art. 20
pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.
Dodany przez art. 1 pkt 54 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 37.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 55 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 5 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 33; w brzmieniu ustalonym przez art. 56 pkt 3
ustawy wymienionej w odnoÊniku 34 jako druga.

§ 7.135) Przepisy § 4—6 stosuje si´ odpowiednio do
umarzania z urz´du op∏aty prolongacyjnej.
———————
132)
133)

134)
135)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 55 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
4 maja 2001 r.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 55 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 55 lit. e ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
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Rozdzia∏ 8

Przedawnienie
Art. 68. § 1. Zobowiàzanie podatkowe, o którym
mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, je˝eli decyzja
ustalajàca to zobowiàzanie zosta∏a dor´czona po up∏ywie 3 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym powsta∏ obowiàzek podatkowy.
§ 2. Je˝eli podatnik:
1) nie z∏o˝y∏ deklaracji w terminie przewidzianym
w przepisach prawa podatkowego,
2) w z∏o˝onej deklaracji nie ujawni∏ wszystkich danych niezb´dnych do ustalenia wysokoÊci zobowiàzania podatkowego,
zobowiàzanie podatkowe, o którym mowa w § 1, nie
powstaje, pod warunkiem ˝e decyzja ustalajàca wysokoÊç tego zobowiàzania zosta∏a dor´czona po
up∏ywie 5 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego,
w którym powsta∏ obowiàzek podatkowy.
§ 3.136) Dodatkowe zobowiàzanie podatkowe w podatku od towarów i us∏ug nie powstaje, je˝eli decyzja
ustalajàca to zobowiàzanie zosta∏a dor´czona po up∏ywie 5 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym powsta∏ obowiàzek podatkowy.
§ 4.136) Zobowiàzanie z tytu∏u opodatkowania dochodu nieznajdujàcego pokrycia w ujawnionych êród∏ach przychodów lub pochodzàcego ze êróde∏ nieujawnionych nie powstaje, je˝eli decyzja ustalajàca to
zobowiàzanie zosta∏a dor´czona po up∏ywie 5 lat, liczàc od koƒca roku, w którym up∏ynà∏ termin do z∏o˝enia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok podatkowy, którego dotyczy decyzja.
§ 5.137) Bieg terminu przedawnienia zawiesza si´,
je˝eli wydanie decyzji jest uzale˝nione od rozstrzygni´cia zagadnienia wst´pnego przez inny organ lub
sàd. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia trwa
do dnia, w którym decyzja innego organu sta∏a si´
ostateczna lub orzeczenie sàdu uprawomocni∏o si´,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 2 lata.
Art. 69. § 1. W razie niedope∏nienia przez podatnika warunków uprawniajàcych do skorzystania z uzyskanej ulgi podatkowej, prawo do wydania decyzji
ustalajàcej zobowiàzanie podatkowe powstaje w dniu,
w którym nastàpi∏o zdarzenie powodujàce utrat´ prawa do ulgi.
§ 2.138) Termin do wydania decyzji, o której mowa
w § 1, wynosi 3 lata od koƒca roku podatkowego,
———————
136)
137)
138)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 56 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 56 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 57 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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w którym nastàpi∏o zdarzenie powodujàce utrat´ prawa do ulgi podatkowej, a je˝eli podatnik nie zg∏osi∏ organowi podatkowemu utraty prawa do ulgi co najmniej na 2 miesiàce przed up∏ywem tego terminu —
termin do wydania decyzji, o której mowa w § 1, wynosi 5 lat.
§ 3. Ustalenie wysokoÊci zobowiàzania podatkowego nast´puje na podstawie stanu prawnego obowiàzujàcego w dniu powstania obowiàzku podatkowego oraz istniejàcego w tym dniu stanu faktycznego.
§ 4. Je˝eli, zgodnie z odr´bnymi przepisami, zobowiàzanie podatkowe ustalane jest na rok kalendarzowy lub na inny okres, decyzja, o której mowa w § 1,
wydawana jest na podstawie stanu prawnego obowiàzujàcego w dniu nabycia prawa do ulgi.
Art. 70.139) § 1. Zobowiàzanie podatkowe przedawnia si´ z up∏ywem 5 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym up∏ynà∏ termin p∏atnoÊci podatku.
§ 2. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna
si´, a rozpocz´ty ulega zawieszeniu:
1) od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 48
§ 1, do dnia terminu p∏atnoÊci odroczonego podatku lub zaleg∏oÊci podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaleg∏oÊci podatkowej;
2) od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia w sprawie
przed∏u˝enia terminu p∏atnoÊci podatku, wydanego przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych, do dnia up∏ywu przed∏u˝onego terminu.
§ 3. Bieg terminu przedawnienia przerywa og∏oszenie upad∏oÊci. Po przerwaniu biegu terminu
przedawnienia biegnie on na nowo od dnia nast´pujàcego po dniu uprawomocnienia si´ postanowienia
o ukoƒczeniu post´powania upad∏oÊciowego.
§ 4. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania Êrodka egzekucyjnego,
o którym podatnik zosta∏ zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo
od dnia nast´pujàcego po dniu, w którym zakoƒczono
post´powanie egzekucyjne.
§ 5. Kolejne wszcz´cie post´powania egzekucyjnego nie przerywa biegu terminu przedawnienia.
§ 6. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony z dniem:
1) wszcz´cia post´powania karnego lub post´powania w sprawie o przest´pstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;
2) wniesienia skargi do sàdu administracyjnego.
———————
139)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 58 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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§ 7. Termin przedawnienia biegnie dalej od dnia
nast´pujàcego po dniu:
1) prawomocnego zakoƒczenia post´powania karnego lub post´powania w sprawie o przest´pstwo
skarbowe lub wykroczenie skarbowe;
2) dor´czenia organowi podatkowemu orzeczenia sàdu administracyjnego wraz z jego uzasadnieniem.
§ 8. Nie ulegajà przedawnieniu zobowiàzania podatkowe zabezpieczone hipotekà lub zastawem skarbowym, jednak˝e po up∏ywie terminu przedawnienia
zobowiàzania te mogà byç egzekwowane tylko
z przedmiotu hipoteki lub zastawu.
Art. 70a.140) § 1. Bieg terminu przedawnienia,
o którym mowa w art. 68 § 1 i 3 oraz w art. 70 § 1, ulega zawieszeniu, je˝eli mo˝liwoÊç ustalenia lub okreÊlenia zobowiàzania podatkowego wynika z umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów mi´dzynarodowych, których
stronà jest Rzeczpospolita Polska, a ustalenie lub okreÊlenie przez organ podatkowy wysokoÊci tego zobowiàzania uzale˝nione jest od uzyskania odpowiednich
informacji od organów innego paƒstwa.
§ 2. Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym
mowa w § 1, nast´puje od dnia wystàpienia przez organ podatkowy z wnioskiem do organu innego paƒstwa do dnia uzyskania przez organ podatkowy ˝àdanej informacji — jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 3 lat.
§ 3. Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym
mowa w § 1, mo˝e nast´powaç wielokrotnie; w takich
przypadkach okres ∏àcznego zawieszenia terminu
przedawnienia nie mo˝e przekraczaç 3 lat.
Art. 70b.140) Je˝eli w trakcie toczàcego si´ post´powania podatkowego zobowiàzanie podatkowe uleg∏o przedawnieniu, post´powanie to umarza si´
w drodze postanowienia.
Art. 71.141) Przepisy art. 70 oraz art. 70b stosuje si´
odpowiednio do nale˝noÊci p∏atników lub inkasentów
z tytu∏u niepobranych albo niewp∏aconych podatków.
Rozdzia∏ 9142)
Nadp∏ata
Art. 72. § 1. Za nadp∏at´ uwa˝a si´ kwot´:
1) nadp∏aconego lub nienale˝nie zap∏aconego podatku;
2) podatku pobranà przez p∏atnika nienale˝nie lub
w wysokoÊci wi´kszej od nale˝nej;
———————
140)
141)
142)

Dodany przez art. 1 pkt 59 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 60 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 61 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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3) zobowiàzania zap∏aconego przez p∏atnika lub inkasenta, je˝eli w decyzji, o której mowa w art. 30 § 4,
okreÊlono je nienale˝nie lub w wysokoÊci wi´kszej
od nale˝nej;
4) zobowiàzania zap∏aconego przez osob´ trzecià lub
spadkobierc´, je˝eli w decyzji o ich odpowiedzialnoÊci okreÊlono je nienale˝nie lub w wysokoÊci
wi´kszej od nale˝nej.
§ 2. Je˝eli wp∏ata dotyczy∏a zaleg∏oÊci podatkowej,
na równi z nadp∏atà traktuje si´ tak˝e cz´Êç wp∏aty,
która zosta∏a zaliczona na poczet odsetek za zw∏ok´.
Art. 73. § 1. Nadp∏ata powstaje, z zastrze˝eniem
§ 2, z dniem:
1) zap∏aty przez podatnika podatku nienale˝nego lub
w wysokoÊci wi´kszej od nale˝nej;
2) pobrania przez p∏atnika podatku nienale˝nego lub
w wysokoÊci wi´kszej od nale˝nej;
3) zap∏aty przez p∏atnika lub inkasenta nale˝noÊci
wynikajàcej z decyzji o jego odpowiedzialnoÊci
podatkowej, je˝eli nale˝noÊç ta zosta∏a okreÊlona
nienale˝nie lub w wysokoÊci wi´kszej od nale˝nej;
4) wp∏acenia przez p∏atnika lub inkasenta podatku
w wysokoÊci wi´kszej od wysokoÊci pobranego
podatku;
5) zap∏aty przez osob´ trzecià lub spadkobierc´ nale˝noÊci wynikajàcej z decyzji o odpowiedzialnoÊci
podatkowej, je˝eli nale˝noÊç ta zosta∏a okreÊlona
nienale˝nie lub w wysokoÊci wi´kszej od nale˝nej;
6) z∏o˝enia korekty deklaracji w podatku od towarów
i us∏ug obni˝ajàcej wysokoÊç zobowiàzania podatkowego, w zwiàzku ze zwi´kszeniem kwoty podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i us∏ug.
§ 2. Nadp∏ata powstaje z dniem z∏o˝enia:
1) zeznania rocznego — dla podatników podatku dochodowego;
2) deklaracji podatku akcyzowego — dla podatników
podatku akcyzowego;
3) deklaracji o wp∏atach z zysku za rok obrotowy —
dla jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa
i przedsi´biorstw paƒstwowych.
Art. 74. Je˝eli nadp∏ata powsta∏a w wyniku orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyjnego, a podatnik, którego zobowiàzanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1:
1) z∏o˝y∏ jednà z deklaracji, o których mowa w art. 73
§ 2, lub innà deklaracj´, z której wynika wysokoÊç
zobowiàzania podatkowego — wysokoÊç nadp∏aty
okreÊla podatnik we wniosku o jej zwrot, sk∏adajàc
równoczeÊnie skorygowanà deklaracj´;
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2) zosta∏ rozliczony przez p∏atnika — wysokoÊç nadp∏aty okreÊla podatnik we wniosku o jej zwrot,
sk∏adajàc równoczeÊnie zeznanie (deklaracj´),
o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 1;
3) nie by∏ obowiàzany do sk∏adania deklaracji — wysokoÊç nadp∏aty okreÊla podatnik we wniosku o jej
zwrot.
Art. 74a. W przypadkach niewymienionych
w art. 73 § 2 i art. 74 wysokoÊç nadp∏aty okreÊla organ
podatkowy.
Art. 75. § 1. Je˝eli podatnik kwestionuje zasadnoÊç
pobrania przez p∏atnika podatku albo wysokoÊç pobranego podatku, mo˝e z∏o˝yç wniosek o stwierdzenie
nadp∏aty podatku.
§ 2. Uprawnienie okreÊlone w § 1 przys∏uguje równie˝:
1) podatnikom, których zobowiàzanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1,
je˝eli:
a) w zeznaniach (deklaracjach), o których mowa
w art. 73 § 2, wykazali zobowiàzanie podatkowe
nienale˝ne lub w wysokoÊci wi´kszej od nale˝nej i wp∏acili zadeklarowany podatek albo wykazali nadp∏at´ w wysokoÊci mniejszej od nale˝nej,
b) w deklaracjach innych ni˝ wymienione w art. 73
§ 2 pkt 2 i 3, z wyjàtkiem deklaracji dotyczàcej
podatku dochodowego, wykazali zobowiàzanie
podatkowe nienale˝ne lub w wysokoÊci wi´kszej od nale˝nej i wp∏acili zadeklarowany podatek,
c) nie b´dàc obowiàzanymi do sk∏adania zeznaƒ
(deklaracji), dokonali wp∏aty podatku nienale˝nego lub w wysokoÊci wi´kszej od nale˝nej;
2) p∏atnikom lub inkasentom, je˝eli:
a) w z∏o˝onej deklaracji wykazali oraz wp∏acili podatek w wysokoÊci wi´kszej od wysokoÊci pobranego podatku,
b) w z∏o˝onej deklaracji wykazali oraz wp∏acili podatek w wysokoÊci wi´kszej od nale˝nej,
c) nie b´dàc obowiàzanymi do sk∏adania deklaracji, wp∏acili podatek w wysokoÊci wi´kszej od
nale˝nej.
§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1
lit. a i b oraz w pkt 2 lit. a i b, podatnik, p∏atnik lub inkasent równoczeÊnie z wnioskiem o stwierdzenie nadp∏aty sà obowiàzani z∏o˝yç skorygowane zeznanie (deklaracj´).
§ 4. Je˝eli prawid∏owoÊç skorygowanego zeznania
(deklaracji) nie budzi wàtpliwoÊci, organ podatkowy
zwraca nadp∏at´ bez wydania decyzji stwierdzajàcej
nadp∏at´.
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§ 5. Je˝eli zwrotu nadp∏aty w trybie, o którym mowa w § 4, dokonano nienale˝nie lub w wysokoÊci wy˝szej od nale˝nej, od kwoty nadp∏aty podlegajàcej
zwrotowi nie nalicza si´ odsetek za zw∏ok´. W tym zakresie nie wszczyna si´ post´powania w sprawach
o przest´pstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.
§ 6. Przepisów § 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 nie stosuje si´,
je˝eli ustawy podatkowe przewidujà inny tryb zwrotu
podatku.
§ 7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, w∏aÊciwoÊç
miejscowà organów podatkowych w sprawach, o których mowa w § 1, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci rodzaj podatku i przypadki poboru podatku przez p∏atnika.
Art. 76. § 1. Nadp∏aty wraz z ich oprocentowaniem
podlegajà zaliczeniu z urz´du na poczet zaleg∏oÊci podatkowych wraz z odsetkami za zw∏ok´ oraz bie˝àcych
zobowiàzaƒ podatkowych, a w razie ich braku podlegajà zwrotowi z urz´du, chyba ˝e podatnik z∏o˝y wniosek o zaliczenie nadp∏aty w ca∏oÊci lub w cz´Êci na poczet przysz∏ych zobowiàzaƒ podatkowych, z zastrze˝eniem § 2.
§ 2. Nadp∏aty, których wysokoÊç nie przekracza
wysokoÊci kosztów upomnienia w post´powaniu egzekucyjnym, podlegajà z urz´du zaliczeniu na poczet
zaleg∏oÊci podatkowych wraz z odsetkami za zw∏ok´
oraz bie˝àcych zobowiàzaƒ podatkowych, a w razie
ich braku — na poczet przysz∏ych zobowiàzaƒ podatkowych, chyba ˝e podatnik wystàpi o ich zwrot.
Art. 76a. § 1. W sprawach zaliczenia nadp∏aty na
poczet zaleg∏ych oraz bie˝àcych zobowiàzaƒ podatkowych wydaje si´ postanowienie, na które s∏u˝y za˝alenie. W przypadku zaliczenia nadp∏aty na poczet zaleg∏oÊci podatkowych przepisy art. 55 § 2 i art. 62 § 1
stosuje si´ odpowiednio.
§ 2. Zaliczenie nadp∏aty na poczet zaleg∏oÊci podatkowych nast´puje z dniem:
1) powstania nadp∏aty — w przypadkach, o których
mowa w art. 73 § 1 pkt 1, 2 i 5 oraz § 2;
2) z∏o˝enia wniosku o stwierdzenie nadp∏aty.
Art. 76b. Przepisy art. 76, art. 76a, art. 77b i art. 80
stosuje si´ odpowiednio do zwrotu podatku. Zaliczenie, o którym mowa w art. 76a § 2 pkt 1, nast´puje
z dniem z∏o˝enia deklaracji wykazujàcej zwrot podatku.
Art. 76c. Nadp∏at´ wynikajàcà z zaliczek na podatek zwraca si´ po zakoƒczeniu okresu, za który rozlicza
si´ podatek. Je˝eli jednak nadp∏ata wynika z decyzji
stwierdzajàcej nadp∏at´, wydanej w zwiàzku z art. 75
§ 1, zwrot nadp∏aty nast´puje w terminie 30 dni od
dnia wydania tej decyzji.
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Art. 77. § 1. Nadp∏ata podlega zwrotowi w terminie:
1) 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu niewa˝noÊci decyzji:
a) ustalajàcej wysokoÊç zobowiàzania podatkowego,
b) okreÊlajàcej wysokoÊç zobowiàzania podatkowego,
c) o odpowiedzialnoÊci podatkowej p∏atnika lub inkasenta,
d) o odpowiedzialnoÊci podatkowej osoby trzeciej
lub spadkobiercy,
z zastrze˝eniem § 3;
2) 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzajàcej
nadp∏at´;
3) 30 dni od dnia dor´czenia organowi podatkowemu orzeczenia sàdu administracyjnego wraz z jego uzasadnieniem, uchylajàcego decyzj´ organu
podatkowego pierwszej instancji lub stwierdzajàcego jej niewa˝noÊç, z zastrze˝eniem § 3;
4) 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mowa
w art. 74;
5) 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, z zastrze˝eniem
§ 2;
6) 2 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku o stwierdzenie nadp∏aty wraz ze skorygowanym zeznaniem
(deklaracjà) w przypadkach, o których mowa
w art. 75 § 3, lecz nie wczeÊniej ni˝ w terminie
3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2.
§ 2. W przypadku skorygowania deklaracji lub zeznania w trybie okreÊlonym w art. 274 lub
art. 274a nadp∏ata podlega zwrotowi w terminie
3 miesi´cy od dnia skorygowania przez podatnika deklaracji lub zeznania.
§ 3. W przypadku uchylenia decyzji, o której mowa
w § 1 pkt 1 lit. a—d, lub stwierdzenia jej niewa˝noÊci,
je˝eli nast´pnie, w terminie 3 miesi´cy od dnia uchylenia lub stwierdzenia niewa˝noÊci przez organ podatkowy lub od dnia dor´czenia organowi podatkowemu
orzeczenia sàdu administracyjnego wraz z jego uzasadnieniem, uchylajàcego decyzj´ lub stwierdzajàcego jej niewa˝noÊç, zostanie wydana decyzja w tej samej sprawie, nadp∏ata, którà stanowi ró˝nica mi´dzy
podatkiem wp∏aconym a podatkiem wynikajàcym z tej
decyzji, podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia
wydania nowej decyzji.
§ 4. W przypadku niewydania nowej decyzji w terminie, o którym mowa w § 3, nadp∏ata stanowiàca
kwot´ wp∏aconà na podstawie decyzji uchylonej lub
decyzji, której niewa˝noÊç stwierdzono, podlega zwrotowi bez zb´dnej zw∏oki.
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Art. 77a. Organ podatkowy mo˝e, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych jego wa˝nym
interesem, dokonaç zwrotu nadwy˝ki wp∏aconych
kwot zaliczek na podatek dochodowy.
Art. 77b. § 1. Zwrot nadp∏aty nast´puje:
1) na wskazany rachunek bankowy podatnika, p∏atnika lub inkasenta obowiàzanego do posiadania rachunku bankowego;
2) w gotówce, je˝eli podatnik, p∏atnik lub inkasent nie
sà obowiàzani do posiadania rachunku bankowego, chyba ˝e za˝àdajà zwrotu nadp∏aty na rachunek bankowy.
§ 2. Za dzieƒ zwrotu nadp∏aty uwa˝a si´ dzieƒ:
1) obcià˝enia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;
2) z∏o˝enia przekazu pocztowego;
3) wyp∏acenia kwoty nadp∏aty przez organ podatkowy lub postawienia nadp∏aty do dyspozycji podatnika w kasie.
§ 3. Nadp∏ata, której wysokoÊç nie przekracza kosztów upomnienia w post´powaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wy∏àcznie w kasie.
§ 4. Nadp∏ata zwracana przekazem pocztowym jest
pomniejszana o koszty jej zwrotu.
Art. 78. § 1. Nadp∏aty podlegajà oprocentowaniu
w wysokoÊci równej wysokoÊci odsetek za zw∏ok´ pobieranych od zaleg∏oÊci podatkowych, z zastrze˝eniem
§ 2.
§ 2. Nadp∏aty, o których mowa w art. 76 § 2, nie
podlegajà oprocentowaniu.
§ 3. Oprocentowanie przys∏uguje:
1) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 1
lit. a—d, z zastrze˝eniem pkt 2, oraz w przypadku,
o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 3 — od dnia powstania nadp∏aty;
2) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 1
lit. a—d — od dnia wydania decyzji o zmianie lub
uchyleniu decyzji, je˝eli organ podatkowy nie
przyczyni∏ si´ do powstania przes∏anki zmiany lub
uchylenia decyzji, a nadp∏ata nie zosta∏a zwrócona
w terminie;
3) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 2
i pkt 6 — od dnia z∏o˝enia wniosku o stwierdzenie
nadp∏aty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracjà):
a) je˝eli nadp∏ata nie zosta∏a zwrócona w terminie
30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzajàcej
nadp∏at´,
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b) je˝eli decyzja stwierdzajàca nadp∏at´ nie zosta∏a wydana w terminie 2 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku o stwierdzenie nadp∏aty, chyba ˝e
do opóênienia w wydaniu decyzji przyczyni∏ si´
podatnik, p∏atnik lub inkasent,

§ 2. Prawo do z∏o˝enia wniosku o stwierdzenie
nadp∏aty wygasa:

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

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

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 terminie 3 miesi´cy od
dnia z∏o˝enia zeznania lub deklaracji, o których
mowa w art. 73 § 2, lub od dnia z∏o˝enia korekty
zeznania lub deklaracji w trybie art. 274 lub
art. 274a.
§ 4. Oprocentowanie z tytu∏u nadp∏aty przys∏uguje
do dnia zwrotu nadp∏aty, zaliczenia jej na poczet zaleg∏ych lub bie˝àcych zobowiàzaƒ podatkowych lub
dnia z∏o˝enia wniosku o zaliczenie nadp∏aty na poczet
przysz∏ych zobowiàzaƒ podatkowych, z zastrze˝eniem
§ 5 pkt 2.
§ 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 ˝ycie orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyjnego o utracie mocy obowiàzujàcej w ca∏oÊci lub
w cz´Êci aktu normatywnego, lub dnia, w którym
uchylono lub zmieniono w ca∏oÊci lub w cz´Êci ten
akt;
2) od dnia powstania nadp∏aty do trzydziestego dnia
od dnia wejÊcia w ˝ycie orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyjnego o utracie mocy obowiàzujàcej w ca∏oÊci lub w cz´Êci aktu normatywnego lub dnia,
w którym uchylono lub zmieniono w ca∏oÊci lub
w cz´Êci ten akt — je˝eli wniosek o zwrot nadp∏aty
zosta∏ z∏o˝ony po up∏ywie 30 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyjnego
o utracie mocy obowiàzujàcej w ca∏oÊci lub w cz´Êci aktu normatywnego, lub dnia, w którym uchylono lub zmieniono w ca∏oÊci lub w cz´Êci ten akt.
Art. 78a. Je˝eli kwota dokonanego zwrotu podatku
nie pokrywa kwoty nadp∏aty wraz z jej oprocentowaniem, zwróconà kwot´ zalicza si´ proporcjonalnie na
poczet kwoty nadp∏aty oraz kwoty jej oprocentowania
w takim stosunku, w jakim w dniu zwrotu pozostaje
kwota nadp∏aty do kwoty oprocentowania.
Art. 79. § 1. Post´powanie w sprawie stwierdzenia
nadp∏aty nie mo˝e zostaç wszcz´te w czasie trwania
post´powania podatkowego lub kontroli podatkowej
oraz w okresie mi´dzy zakoƒczeniem kontroli a wszcz´ciem post´powania — w zakresie zobowiàzaƒ podatkowych, których dotyczy post´powanie lub kontrola.

1) w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 1, po
up∏ywie 5 lat od dnia:

b) uprawomocnienia si´ decyzji o uchyleniu lub
zmianie decyzji, na podstawie której p∏atnik dokona∏ obliczenia podatku,
c) uprawomocnienia si´ decyzji o uchyleniu lub
zmianie decyzji o odpowiedzialnoÊci podatkowej osoby trzeciej lub o odpowiedzialnoÊci podatkowej spadkobiercy;
2) w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 2 pkt 1
lit. a i b oraz w pkt 2 lit. a i b — po up∏ywie 5 lat od
dnia z∏o˝enia zeznania (deklaracji);
3) w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 2 pkt 1
lit. c oraz w pkt 2 lit. c — po up∏ywie 5 lat od dnia,
w którym dokonano wp∏aty podatku.
§ 3. Przepisu § 2 pkt 2 nie stosuje si´, je˝eli ustawy
podatkowe przewidujà inny tryb zwrotu podatku.
Art. 80. § 1. Prawo do zwrotu nadp∏aty podatku
wygasa po up∏ywie 5 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym up∏ynà∏ termin jej zwrotu.
§ 2. Po up∏ywie terminu okreÊlonego w § 1 wygasa równie˝ prawo do z∏o˝enia wniosku o zaliczenie
nadp∏aty na poczet przysz∏ych zobowiàzaƒ podatkowych oraz mo˝liwoÊç zaliczenia nadp∏aty na poczet zaleg∏ych oraz bie˝àcych zobowiàzaƒ podatkowych.
§ 3. Z∏o˝enie wniosku o stwierdzenie nadp∏aty,
zwrot nadp∏aty lub zaliczenie jej na poczet przysz∏ych
zobowiàzaƒ podatkowych przerywa bieg terminu do
zwrotu nadp∏aty.
Rozdzia∏ 10142)
Korekta deklaracji
Art. 81. Skorygowanie deklaracji nast´puje przez
z∏o˝enie korygujàcej deklaracji wraz z do∏àczonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
Art. 81a. § 1. Je˝eli odr´bne przepisy nie stanowià
inaczej, podatnicy, których zobowiàzanie podatkowe
powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1,
mogà skorygowaç uprzednio z∏o˝one zeznanie (deklaracj´), je˝eli:
1) w zeznaniach (deklaracjach), o których mowa
w art. 73 § 2, wykazali zobowiàzanie podatkowe
nienale˝ne lub w wysokoÊci wi´kszej od nale˝nej
i wp∏acili zadeklarowany podatek albo wykazali
kwot´ nadp∏aty w wysokoÊci mniejszej od nale˝nej;
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2) w deklaracjach innych ni˝ wymienione w art. 73
§ 2 pkt 2 i 3 wykazali zobowiàzanie podatkowe
nienale˝ne lub w wysokoÊci wi´kszej od nale˝nej
i wp∏acili zadeklarowany podatek;
3) w z∏o˝onej deklaracji wykazali zobowiàzanie podatkowe w wysokoÊci ni˝szej od nale˝nej albo
kwot´ nadp∏aty lub zwrotu podatku w wysokoÊci
wi´kszej od nale˝nej.
§ 2. Uprawnienie do skorygowania deklaracji przys∏uguje:

Poz. 60

1) na pisemne ˝àdanie organu podatkowego —
o zdarzeniach wynikajàcych ze stosunków cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogàcych mieç
wp∏yw na powstanie obowiàzku podatkowego lub
wysokoÊç zobowiàzania podatkowego osób lub
jednostek, z którymi zawarto umow´;
2)144) bez wezwania przez organ podatkowy —
o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego;
3)145) w zakresie i na zasadach okreÊlonych w odr´bnych ustawach.

1) p∏atnikom, je˝eli w z∏o˝onej deklaracji wykazali:
a) podatek pobrany w wysokoÊci mniejszej lub
wi´kszej od nale˝nej,
b) podatek nale˝ny w wysokoÊci mniejszej lub
wi´kszej od pobranej;
2) inkasentom, je˝eli w z∏o˝onej deklaracji wykazali:
a) podatek nale˝ny w wysokoÊci mniejszej od pobranej,
b) podatek w wysokoÊci mniejszej lub wi´kszej od
pobranej.
Art. 81b. § 1. Uprawnienie, o którym mowa
w art. 81a:
1) ulega zawieszeniu na czas trwania post´powania
podatkowego lub kontroli podatkowej oraz
w okresie mi´dzy zakoƒczeniem kontroli a wszcz´ciem post´powania — w zakresie zobowiàzaƒ podatkowych, których dotyczy post´powanie lub
kontrola;
2) przys∏uguje nadal — w zakresie, w jakim w toku
post´powania podatkowego lub kontroli podatkowej nie stwierdzono naruszenia prawa lub nie wydano decyzji okreÊlajàcej wysokoÊç zobowiàzania
podatkowego.
§ 2. Korekta z∏o˝ona w przypadku, o którym mowa
w § 1 pkt 1, nie wywo∏uje skutków prawnych.
Art. 81c. Je˝eli odr´bne przepisy nie stanowià inaczej, podatnicy, p∏atnicy i inkasenci mogà sk∏adaç korekty deklaracji, równie˝ je˝eli nie wp∏ywa to na wysokoÊç zobowiàzania podatkowego, wysokoÊç kwoty
nadp∏aty lub zwrotu podatku.

§ 2.146) Banki obowiàzane sà do sporzàdzania
i przekazywania comiesi´cznych informacji o za∏o˝onych i zlikwidowanych rachunkach bankowych osób
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà naczelnikowi
urz´du skarbowego w∏aÊciwemu wed∏ug siedziby
banku, w terminie do 7 dnia nast´pnego miesiàca. Informacje zawierajà numer rachunku, dane identyfikujàce jego posiadacza oraz dat´ za∏o˝enia albo likwidacji rachunku.
§ 2a.147) Jednostki organizacyjne Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na pisemne ˝àdanie naczelnika
urz´du skarbowego lub naczelnika urz´du celnego
obowiàzane sà do sporzàdzenia i przekazania informacji o sk∏adkach p∏atnika i ubezpieczonego.
§ 2b.148) Informacje, o których mowa w § 2, naczelnik urz´du skarbowego jest obowiàzany udost´pniç
naczelnikowi urz´du celnego na jego pisemne ˝àdanie.
§ 3.149) Banki oraz inne instytucje finansowe, na
pisemne ˝àdanie ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych lub jego upowa˝nionego przedstawiciela, sà obowiàzane do udzielenia informacji
w razie wystàpienia w∏adz paƒstw obcych — w zakresie i na zasadach okreÊlonych w rozdziale 2 dzia∏u VIIa
oraz wynikajàcych z umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania i innych ratyfikowanych umów mi´dzynarodowych, których stronà jest Rzeczpospolita
Polska.
———————
144)
145)
146)

Rozdzia∏ 11
Informacje podatkowe
Art. 82. § 1.143) Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajàce osobowoÊci prawnej oraz osoby fizyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà sà obowiàzane do sporzàdzania i przekazywania informacji:
———————
143)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 62 lit. a tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

147)

148)
149)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 34 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 37.
Dodany przez art. 1 pkt 62 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 62 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3; ze zmianà wprowadzonà
przez art. 20 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.
Dodany przez art. 1 pkt 62 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3; ze zmianà wprowadzonà przez art. 20
pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.
Dodany przez art. 20 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 15.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
19 marca 2004 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U.
Nr 91, poz. 868), która wesz∏a w ˝ycie z dniem przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
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§ 4.150) ˚àdanie, o którym mowa w § 3, oznacza si´
klauzulà: „Tajemnica skarbowa”, a jego przekazanie
nast´puje w trybie przewidzianym dla dokumentów
zawierajàcych informacje niejawne stanowiàce tajemnic´ s∏u˝bowà w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.
§ 5.151) Organ podatkowy okreÊla zakres ˝àdanych
informacji, o których mowa w § 1 pkt 1 i § 2a, oraz termin ich przekazania.
§ 6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych40) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1)152) przypadki oraz zakres informacji, o których mowa w § 1 pkt 2, a tak˝e szczegó∏owe zasady, termin
oraz tryb ich sporzàdzania i przekazywania, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem powiàzaƒ kapita∏owych oraz nadzorczych pomi´dzy rezydentami
i nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa
dewizowego oraz posiadania przez nierezydentów
przedsi´biorstw, oddzia∏ów i przedstawicielstw na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Poz. 60

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres informacji, o których mowa w § 1, a tak˝e szczegó∏owe zasady, termin oraz tryb ich sporzàdzania, ze szczególnym uwzgl´dnieniem czasu pobytu nierezydenta
w kraju, danych identyfikujàcych nierezydenta i podmiot wyp∏acajàcy nierezydentowi wynagrodzenie,
wysokoÊç wynagrodzenia, formy i termin jego wyp∏aty.
Art. 83.154) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw administracji publicznej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres
i termin przekazywania informacji, o których mowa
w art. 82 § 1, przez organy lub jednostki podleg∏e tym
ministrom, uwzgl´dniajàc dane identyfikujàce strony
zawartej umowy oraz tryb ich przekazywania zapewniajàcy szczególnà ochron´ informacji w nich zawartych.

2) organy administracji rzàdowej lub samorzàdowej
obowiàzane do przekazywania informacji podatkowych bez wezwania przez organ podatkowy, zakres tych informacji, a tak˝e tryb ich sporzàdzania
oraz terminy przekazywania.

Art. 84. § 1. Sàdy, komornicy sàdowi oraz notariusze sà obowiàzani sporzàdzaç i przekazywaç w∏aÊciwym organom podatkowym informacje wynikajàce ze
zdarzeƒ prawnych, które mogà spowodowaç powstanie zobowiàzania podatkowego.

Art. 82a.153) § 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajàce osobowoÊci prawnej oraz osoby fizyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà obowiàzane sà do gromadzenia, sporzàdzania i przekazywania,
bez wezwania przez organ podatkowy, informacji o wynagrodzeniach za Êwiadczone na ich rzecz us∏ugi (wykonywanà prac´), wyp∏acanych przez podmiot b´dàcy
nierezydentem osobom fizycznym b´dàcym nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego,
Êwiadczàcym te us∏ugi (wykonujàcym prac´), je˝eli:

§ 2.155) Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych40), okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje informacji, ich form´, z uwzgl´dnieniem formy wypisu
aktu, zakres, terminy oraz sposób przekazywania informacji przez sàdy, komorników sàdowych i notariuszy.

1) w zwiàzku z umowami o unikaniu podwójnego
opodatkowania oraz innymi ratyfikowanymi umowami mi´dzynarodowymi, których stronà jest
Rzeczpospolita Polska, mo˝e to mieç wp∏yw na
powstanie obowiàzku podatkowego lub wysokoÊç
zobowiàzania podatkowego osób otrzymujàcych
wynagrodzenie;
2) podmiot b´dàcy nierezydentem bezpoÊrednio lub
poÊrednio bierze udzia∏ w zarzàdzaniu lub kontroli podmiotu, którego dotyczy obowiàzek informacyjny, albo posiada udzia∏ w kapitale tego podmiotu uprawniajàcy do co najmniej 5 % wszystkich praw g∏osu.
———————
150)
151)
152)

153)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 34 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 37.
W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 8 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 15.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 37, który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 4 maja 2001 r.
Dodany przez art. 1 pkt 63 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

Art. 85.156) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
w zakresie niezb´dnym do kontroli prawid∏owoÊci wykonywania obowiàzków podatkowych oraz korzystania z uprawnieƒ przewidzianych w przepisach prawa
podatkowego, grupy podmiotów obowiàzanych do
sk∏adania zeznaƒ, wykazów, informacji lub deklaracji
oraz ustalaç zakres danych zawartych w tych dokumentach, a tak˝e terminy ich sk∏adania i rodzaje dokumentów, które powinny byç do nich do∏àczone.
Art. 86.157) § 1. Podatnicy obowiàzani do prowadzenia ksiàg podatkowych przechowujà ksi´gi i zwiàzane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu up∏ywu
okresu przedawnienia zobowiàzania podatkowego.
———————
154)

155)
156)

157)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
4 maja 2001 r.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 64 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
4 maja 2001 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 65 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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§ 2. W razie likwidacji lub rozwiàzania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajàcej osobowoÊci prawnej podmiot dokonujàcy jej likwidacji lub rozwiàzania zawiadamia pisemnie w∏aÊciwy organ podatkowy, nie póêniej ni˝ w ostatnim dniu istnienia tej
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o miejscu
przechowywania ksiàg podatkowych oraz dokumentów zwiàzanych z ich prowadzeniem.

Art. 89.161) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:

Rozdzia∏ 12

2) przypadki, w których, w zakresie niezb´dnym do
kontroli prawid∏owoÊci wykonywania obowiàzków
podatkowych oraz korzystania z uprawnieƒ przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, podatnicy sà obowiàzani do:

Rachunki
Art. 87. § 1.158) Je˝eli odr´bne przepisy nie stanowià inaczej, podatnicy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà obowiàzani sà na ˝àdanie kupujàcego lub us∏ugobiorcy wystawiç rachunek potwierdzajàcy dokonanie sprzeda˝y lub wykonanie us∏ugi.
§ 2.158) Obowiàzek wystawienia rachunku, o którym mowa w § 1, nie dotyczy rolników sprzedajàcych
produkty roÊlinne i zwierz´ce pochodzàce z w∏asnej
uprawy lub hodowli, nieprzerobione sposobem przemys∏owym, chyba ˝e sprzeda˝ jest dokonywana w ich
odr´bnych, sta∏ych miejscach sprzeda˝y, poza obr´bem uprawy lub hodowli.
§ 3. Podatnicy wymienieni w § 1, od których za˝àdano rachunku przed wykonaniem us∏ugi lub wydaniem towaru, wystawiajà rachunek nie póêniej ni˝
w terminie 7 dni od dnia wykonania us∏ugi lub wydania towaru. Je˝eli jednak ˝àdanie wystawienia rachunku zosta∏o zg∏oszone po wykonaniu us∏ugi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku nast´puje w terminie 7 dni od dnia zg∏oszenia ˝àdania.
§ 4. Podatnik nie ma obowiàzku wystawienia rachunku, je˝eli ˝àdanie zosta∏o zg∏oszone po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia wydania towaru lub wykonania
us∏ugi.
§ 5.159) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres informacji, które muszà byç zawarte w rachunkach,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci dane identyfikujàce
sprzedawc´ i kupujàcego, wykonawc´ i odbiorc´
us∏ug oraz oznaczenie wartoÊci i rodzaju transakcji.

1)162) grupy podatników zwolnionych z obowiàzku
wystawiania rachunków, o których mowa w art. 87
§ 1, w przypadkach, w których rodzaj i sposób prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej znacznie
utrudnia wystawianie rachunków;

a) dokumentowania rachunkami nabycia towarów
lub us∏ug,
b) prowadzenia ewidencji rachunków dokumentujàcych nabycie towarów lub us∏ug.
Art. 90. Podatnicy, na których, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 89 pkt 2 lit. a, na∏o˝ono obowiàzek dokumentowania rachunkami nabycia
towarów lub us∏ug, sk∏adajà ˝àdanie wystawienia rachunku nie póêniej ni˝ w dniu zawarcia umowy. Przepis art. 87 § 3 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 13
OdpowiedzialnoÊç solidarna
Art. 91. Do odpowiedzialnoÊci solidarnej za zobowiàzania podatkowe stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego dla zobowiàzaƒ cywilnoprawnych.
Art. 92. § 1. Je˝eli, zgodnie z ustawami podatkowymi, podatnicy ponoszà solidarnà odpowiedzialnoÊç
za zobowiàzania podatkowe, a zobowiàzania te powstajà w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, odpowiedzialnymi solidarnie sà podatnicy, którym dor´czono decyzj´ ustalajàcà wysokoÊç zobowiàzania podatkowego.

Art. 88. § 1.160) Podatnicy wystawiajàcy rachunki
sà obowiàzani kolejno je numerowaç i przechowywaç
kopie tych rachunków, w kolejnoÊci ich wystawienia,
do czasu up∏ywu okresu przedawnienia zobowiàzania
podatkowego.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´ do zobowiàzaƒ podatkowych pobieranych w formie ∏àcznego zobowiàzania pieni´˝nego. W tym przypadku zasady odpowiedzialnoÊci solidarnej stosuje si´ z chwilà dor´czenia
decyzji (nakazu p∏atniczego) osobie, na którà, zgodnie
z odr´bnymi przepisami, wystawia si´ decyzj´ (nakaz
p∏atniczy).

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do podatników obowiàzanych do ˝àdania rachunków.

§ 3.163) Ma∏˝onkowie wspólnie opodatkowani na
podstawie odr´bnych przepisów ponoszà solidarnà

———————

———————

158)
159)

160)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 66 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
4 maja 2001 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 67 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

161)

162)
163)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
4 maja 2001 r.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 68 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 69 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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odpowiedzialnoÊç za zobowiàzania podatkowe oraz
solidarna jest ich wierzytelnoÊç o zwrot nadp∏aty podatku.

2) spó∏ki niemajàcej osobowoÊci prawnej, do której
osoba fizyczna wnios∏a na pokrycie udzia∏u wk∏ad
w postaci swojego przedsi´biorstwa.

§ 4.163) Do wierzytelnoÊci o zwrot nadp∏aty, o której mowa w § 3, stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego o wierzytelnoÊciach cywilnoprawnych.

Art. 93b.166) Przepisy art. 93 i art. 93a stosuje si´
odpowiednio do ∏àczenia si´ i przekszta∏ceƒ komunalnych zak∏adów bud˝etowych.

Rozdzia∏ 14

Art. 93c.166) § 1. W przewidziane przepisami prawa
podatkowego uprawnienia osoby prawnej wykreÊlonej z w∏aÊciwego rejestru na skutek jej podzia∏u:

Prawa i obowiàzki nast´pców prawnych
oraz podmiotów przekszta∏conych164)
Art. 93.165) § 1. Osoba prawna zawiàzana (powsta∏a) w wyniku ∏àczenia si´:
1) osób prawnych,
2) osobowych spó∏ek handlowych,
3) osobowych i kapita∏owych spó∏ek handlowych
— wst´puje we wszelkie przewidziane w przepisach
prawa podatkowego prawa i obowiàzki ka˝dej z ∏àczàcych si´ osób lub spó∏ek.
§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do osoby
prawnej ∏àczàcej si´ przez przej´cie:
1) innej osoby prawnej (osób prawnych);
2) osobowej spó∏ki handlowej (osobowych spó∏ek
handlowych).
§ 3. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do osoby
prawnej przejmujàcej zak∏ad (oddzia∏) samodzielnie
sporzàdzajàcy bilans.
Art. 93a.166) § 1. Osoba prawna zawiàzana (powsta∏a) w wyniku:
1) przekszta∏cenia innej osoby prawnej,
2) przekszta∏cenia
prawnej

spó∏ki

niemajàcej

osobowoÊci

— wst´puje we wszelkie przewidziane w przepisach
prawa podatkowego prawa i obowiàzki przekszta∏canej osoby lub spó∏ki.
§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do:
1) osobowej spó∏ki handlowej zawiàzanej (powsta∏ej)
w wyniku przekszta∏cenia:
a) innej spó∏ki niemajàcej osobowoÊci prawnej,
b) spó∏ki kapita∏owej;
———————
164)
165)
166)

Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 70 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 71 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 72 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

1) wst´pujà — w zakresie uprawnieƒ majàtkowych —
osoby prawne powsta∏e w wyniku podzia∏u (zgodnie z planem podzia∏u), z tym ˝e w zakresie rozliczeƒ z tytu∏u podatku od towarów i us∏ug, w przypadku gdy cz´Êci majàtku dzielonej osoby prawnej
przejmowane w wyniku podzia∏u:
a) stanowià zak∏ady (oddzia∏y) b´dàce odr´bnymi
podatnikami tego podatku — osoby prawne lub
jej zak∏ady (oddzia∏y) przejmujàce te zak∏ady,
w zakresie przejmowanego zak∏adu,
b) nie stanowià zak∏adów (oddzia∏ów) b´dàcych
odr´bnymi podatnikami tego podatku — jedna
z nowo utworzonych osób lub jej zak∏ad (oddzia∏), b´dàcy odr´bnym podatnikiem tego podatku, przejmujàca najwi´kszà cz´Êç majàtku
trwa∏ego s∏u˝àcego czynnoÊciom opodatkowanym podatkiem od towarów i us∏ug (wskazana
w planie podzia∏u);
2) wst´puje — w zakresie uprawnieƒ niemajàtkowych — jedna z nowo utworzonych osób (wskazana w planie podzia∏u).
§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do osoby
prawnej przejmujàcej majàtek osoby prawnej wykreÊlonej z w∏aÊciwego rejestru na skutek jej podzia∏u.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´, je˝eli majàtek dzielonej osoby prawnej przejmowany w wyniku podzia∏u
stanowi zorganizowanà cz´Êç przedsi´biorstwa.
Art. 93d.166) Przepisy art. 93—93c majà zastosowanie równie˝ do praw i obowiàzków wynikajàcych z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.
Art. 93e.166) Przepisy art. 93—93d stosuje si´ w zakresie, w jakim odr´bne ustawy, umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane
umowy mi´dzynarodowe, których stronà jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowià inaczej.
Art. 94.167) Przepisy art. 93 § 1, art. 93d i art. 93e,
z zastrze˝eniem art. 95, stosuje si´ równie˝ do nabywców przedsi´biorstw paƒstwowych oraz do spó∏ek,
które na podstawie przepisów o komercjalizacji i pry———————
167)

Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 608 pkt 2 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r., i art. 1 pkt 73 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 3.
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watyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych168) naby∏y
lub przej´∏y te przedsi´biorstwa.
Art. 95. § 1. OdpowiedzialnoÊç nabywców lub
spó∏ek, o których mowa w art. 94, z tytu∏u:
1) odsetek za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych zlikwidowanego przedsi´biorstwa,
2) oprocentowania przypadajàcych do zwrotu zaliczek naliczonego podatku od towarów i us∏ug
— ograniczona jest do odsetek (oprocentowania) naliczonych do dnia wykreÊlenia przedsi´biorstwa z rejestru przedsi´biorstw paƒstwowych169).
§ 2.170) Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do odpowiedzialnoÊci Skarbu Paƒstwa lub gminy, powiatu
albo województwa z tytu∏u oprocentowania nadp∏at
oraz oprocentowania zwrotu ró˝nicy podatku od towarów i us∏ug.
Art. 96. Odsetki za zw∏ok´ oraz oprocentowanie,
o których mowa w art. 95, naliczane sà nadal:
1)171) po up∏ywie 14 dni od dnia dor´czenia spó∏ce
decyzji okreÊlajàcej wysokoÊç zobowiàzania podatkowego lub wydania decyzji w sprawie zwrotu
zaliczek naliczonego podatku od towarów i us∏ug;
2) poczàwszy od dnia otrzymania przez organ podatkowy wniosku o zwrot nadp∏aty lub o zwrot ró˝nicy podatku od towarów i us∏ug.
Art. 97. § 1. Spadkobiercy podatnika, z zastrze˝eniem § 2, przejmujà przewidziane w przepisach prawa
podatkowego majàtkowe prawa i obowiàzki spadkodawcy.

Poz. 60

§ 4.172) Przepisy § 1—3 stosuje si´ równie˝ do praw
i obowiàzków wynikajàcych z decyzji wydanych na
podstawie przepisów prawa podatkowego.
Art. 97a.173) Do spadkobiercy w zakresie przej´tych
przez niego zobowiàzaƒ spadkodawcy stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 48 § 1—3 oraz art. 67 § 1—2.
Art. 98. § 1. Do odpowiedzialnoÊci spadkobierców
za zobowiàzania podatkowe spadkodawcy stosuje si´
przepisy Kodeksu cywilnego o przyj´ciu i odrzuceniu
spadku oraz o odpowiedzialnoÊci za d∏ugi spadkowe.
§ 2.174) Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ do odpowiedzialnoÊci spadkobierców za:
1) zaleg∏oÊci podatkowe, w tym równie˝ za zaleg∏oÊci, o których mowa w art. 52 § 1;
2) odsetki za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych
spadkodawcy;
3) pobrane, a niewp∏acone podatki z tytu∏u sprawowanej przez spadkodawc´ funkcji p∏atnika lub inkasenta;
4) niezwrócone przez spadkodawc´ zaliczki na naliczony podatek od towarów i us∏ug oraz ich oprocentowanie;
5) op∏at´ prolongacyjnà;
6) koszty post´powania podatkowego;
7) koszty upomnienia i koszty post´powania egzekucyjnego prowadzonego wobec spadkodawcy powsta∏e do dnia otwarcia spadku.
§ 3. (uchylony).175)

§ 2. Je˝eli, na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przys∏ugiwa∏y prawa o charakterze niemajàtkowym, zwiàzane z prowadzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà, uprawnienia te przechodzà na
spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej dzia∏alnoÊci na ich rachunek.
§ 3.172) Przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio do
praw i obowiàzków z tytu∏u sprawowanej przez spadkodawc´ funkcji p∏atnika.
———————
168)

169)

170)
171)
172)

Obecnie: o komercjalizacji i prywatyzacji, stosownie do
art. 23 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy
o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych
Skarbowi Paƒstwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2055), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 stycznia 2003 r.
Obecnie: Krajowego Rejestru Sàdowego, stosownie do
art. 86 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 142 pkt 11 ustawy
wymienionej w odnoÊniku 1 jako pierwsza.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 74 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 75 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

Art. 99.176) Bieg terminów przewidzianych
w art. 68, 70, 71, 77 § 1 oraz art. 80 § 1 ulega zawieszeniu od dnia Êmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia si´ postanowienia sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia, w którym
up∏yn´∏y 2 lata od Êmierci spadkodawcy.
Art. 100.177) § 1. Organy podatkowe w∏aÊciwe ze
wzgl´du na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy orzekajà w odr´bnych decyzjach o zakresie odpowiedzialnoÊci poszczególnych spadkobierców.
§ 2. W decyzji organ podatkowy okreÊla wysokoÊç
zobowiàzaƒ spadkodawcy, o których mowa w art. 98
§ 1 i 2.
———————
173)
174)
175)
176)
177)

Dodany przez art. 1 pkt 76 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 77 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Przez art. 1 pkt 77 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 78 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 79 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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§ 3. Termin p∏atnoÊci przez spadkobierc´ zobowiàzaƒ, o których mowa w § 2, wynosi 14 dni od dnia dor´czenia decyzji.
Art. 101. § 1. Odsetki za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych spadkodawcy oraz oprocentowanie niezwróconych zaliczek naliczonego podatku od towarów
i us∏ug naliczane sà do dnia otwarcia spadku.
§ 2. Odsetki za zw∏ok´ oraz oprocentowanie, o których mowa w § 1, naliczane sà nadal w przypadku niedotrzymania przez spadkobierców terminu okreÊlonego w art. 100 § 3.
§ 3. (uchylony).178)
Art. 102. § 1.179) Przepisy art. 100 i 101 stosuje si´,
je˝eli:
1) w stosunku do spadkodawcy nie zosta∏o wszcz´te
post´powanie podatkowe lub
2) post´powanie podatkowe, którego stronà by∏
spadkodawca, zosta∏o zakoƒczone decyzjà ostatecznà.
§ 2.180) W razie Êmierci strony w toku post´powania w sprawach dotyczàcych praw lub obowiàzków
wymienionych w art. 97 w miejsce dotychczasowej
strony wst´pujà jej spadkobiercy.
§ 3.180) Przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio do nast´pców prawnych, o których mowa w art. 93—93c
i art. 94.
Art. 103.181) § 1. Organy podatkowe zawiadamiajà
spadkobierców o:

Poz. 60

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1
i 3, terminy do z∏o˝enia odwo∏ania, za˝alenia lub skargi do sàdu administracyjnego biegnà ponownie od
dnia dor´czenia zawiadomienia.
Art. 104. § 1.182) Je˝eli spadkodawca by∏ podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobierców, na podstawie posiadanych danych, o wysokoÊci dochodu lub
przychodu spadkodawcy oraz o wysokoÊci wp∏aconych zaliczek na podatek lub podatku, podajàc równoczeÊnie przypadajàcà do zap∏acenia kwot´ podatku
lub kwot´ nadp∏aty.
§ 2.183) Je˝eli spadkodawca poniós∏ wydatki uprawniajàce do ulg podatkowych, spadkobierca w terminie
30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa
w § 1, zawiadamia organ podatkowy o wysokoÊci poniesionych wydatków.
§ 3.184) Po up∏ywie terminu, o którym mowa w § 2,
organ podatkowy dor´cza spadkobiercom decyzj´
ustalajàcà wysokoÊç zobowiàzania podatkowego lub
stwierdzajàcà nadp∏at´.
§ 4. (uchylony).185)
Art. 105. § 1. Oprocentowanie z tytu∏u przypadajàcych na rzecz spadkodawcy nadp∏at oraz zwrotów podatków naliczane jest do dnia otwarcia spadku.
§ 2.186) Przypadajàce na rzecz spadkodawcy nadp∏aty oraz zwroty podatków, a tak˝e oprocentowanie
z tych tytu∏ów zwracane sà poszczególnym spadkobiercom w proporcji okreÊlonej w ich zgodnym
oÊwiadczeniu woli, pod warunkiem z∏o˝enia w organie podatkowym:

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

1) prawomocnego postanowienia sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku;

2) decyzjach wydanych na podstawie art. 48 § 1;

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

3) decyzjach i postanowieniach, które zosta∏y dor´czone spadkodawcy, a w dniu jego Êmierci nie
up∏ynà∏ jeszcze termin do z∏o˝enia odwo∏ania, za˝alenia lub skargi do sàdu administracyjnego;
4) wszcz´tej kontroli podatkowej;
5) z∏o˝onych
przez
spadkodawc´
o wszcz´cie post´powania;

wnioskach

6) post´powaniach wszcz´tych z urz´du wobec
spadkodawcy.
———————
178)
179)
180)
181)

Przez art. 1 pkt 80 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Oznaczenie § 1 nadane przez art. 1 pkt 81 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 81 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 82 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

§ 3.186) W razie niez∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym
mowa w § 2 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia
prawomocnego postanowienia sàdu o stwierdzeniu
nabycia spadku kwoty nale˝nych nadp∏at i zwrotów
podatku, a tak˝e kwoty oprocentowania z tych tytu∏ów
sk∏adane sà do depozytu organu podatkowego. Nadp∏ata lub zwrot podatku sà pomniejszane o koszty
przechowywania w depozycie.
———————
182)
183)
184)
185)
186)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 83 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 83 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 83 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Przez art. 1 pkt 83 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 84 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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§ 4.186) Oprocentowanie naliczane jest nadal, je˝eli zwrot nadp∏aty lub zwrot podatku nie zosta∏ dokonany w terminie 15 dni od dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia,
o którym mowa w § 2 pkt 2.

c) w sprawie zwrotu zaliczki naliczonego podatku
od towarów i us∏ug,

Art. 106. § 1. Zapisobierca, który otrzyma∏ nale˝ny
mu zapis, ponosi odpowiedzialnoÊç za zobowiàzania
podatkowe spadkodawcy.

3) dniem wszcz´cia post´powania egzekucyjnego —
w przypadku, o którym mowa w § 3.

§ 2. Zakres odpowiedzialnoÊci zapisobiercy ograniczony jest do wartoÊci otrzymanego zapisu.
§ 3. Do odpowiedzialnoÊci zapisobiercy stosuje si´
odpowiednio art. 97 § 1 oraz art. 98—104.
Rozdzia∏ 15
OdpowiedzialnoÊç podatkowa osób trzecich
Art. 107. § 1. W przypadkach i w zakresie przewidzianych w niniejszym rozdziale za zaleg∏oÊci podatkowe podatnika odpowiadajà ca∏ym swoim majàtkiem solidarnie z podatnikiem równie˝ osoby trzecie.
§ 1a.187) Osoby trzecie odpowiadajà ca∏ym swoim
majàtkiem solidarnie z nast´pcà prawnym podatnika
za przej´te przez niego zaleg∏oÊci podatkowe.
§ 2. Je˝eli dalsze przepisy nie stanowià inaczej,
osoby trzecie odpowiadajà równie˝ za:
1) podatki niepobrane oraz pobrane, a niewp∏acone
przez p∏atników lub inkasentów;
2) odsetki za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych;
3) niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i us∏ug oraz za oprocentowanie
tych zaliczek;
4) koszty post´powania egzekucyjnego.
Art. 108.188) § 1. O odpowiedzialnoÊci podatkowej
osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w drodze decyzji.
§ 2. Post´powanie w sprawie odpowiedzialnoÊci
podatkowej osoby trzeciej nie mo˝e zostaç wszcz´te
przed:
1) up∏ywem terminu p∏atnoÊci ustalonego zobowiàzania;
2) dniem dor´czenia decyzji:

188)

§ 3. W razie wystawienia tytu∏u wykonawczego na
podstawie deklaracji, na zasadach przewidzianych
w przepisach o post´powaniu egzekucyjnym w administracji, przed orzeczeniem o odpowiedzialnoÊci osoby trzeciej nie wymaga si´ uprzedniego wydania decyzji okreÊlajàcej wysokoÊç zobowiàzania podatkowego i decyzji, o której mowa w art. 53a.
§ 4. Egzekucja zobowiàzania wynikajàcego z decyzji o odpowiedzialnoÊci podatkowej osoby trzeciej mo˝e byç wszcz´ta dopiero wówczas, gdy egzekucja
z majàtku podatnika okaza∏a si´ w ca∏oÊci lub w cz´Êci
bezskuteczna.
Art. 109.189) § 1. W sprawie odpowiedzialnoÊci podatkowej osoby trzeciej przepisy art. 29, art. 33,
art. 33a, art. 34 § 1, art. 41 § 1, art. 47 § 1, art. 48 § 1
pkt 2 i 3, art. 49, art. 51 § 1, art. 53 § 3, art. 55, art. 57,
art. 59, art. 60, art. 64—66 oraz art. 67 § 1—3 stosuje
si´ odpowiednio.
§ 2. W razie niedotrzymania terminu p∏atnoÊci osoba trzecia odpowiada równie˝ za naliczone po dniu
wydania decyzji o jej odpowiedzialnoÊci podatkowej
odsetki za zw∏ok´ od:
1) zaleg∏oÊci podatkowych;
2) nale˝noÊci wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1;
3) niezwróconych w terminie zaliczek na naliczony
podatek od towarów i us∏ug.
Art. 110. § 1. Rozwiedziony ma∏˝onek podatnika
odpowiada ca∏ym swoim majàtkiem solidarnie z by∏ym ma∏˝onkiem za zaleg∏oÊci podatkowe z tytu∏u zobowiàzaƒ podatkowych powsta∏ych w czasie trwania
wspólnoÊci majàtkowej, jednak˝e tylko do wysokoÊci
wartoÊci przypadajàcego mu udzia∏u w majàtku
wspólnym.
§ 2. OdpowiedzialnoÊç, o której mowa w § 1, nie
obejmuje:
1) niepobranych nale˝noÊci wymienionych w art. 107
§ 2 pkt 1;

a) okreÊlajàcej wysokoÊç zobowiàzania podatkowego,

2) odsetek za zw∏ok´ oraz kosztów egzekucyjnych powsta∏ych po dniu uprawomocnienia si´ orzeczenia
o rozwodzie.

b) o odpowiedzialnoÊci podatkowej p∏atnika lub
inkasenta,

§ 3.190) Przepisy § 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
w razie uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa oraz separacji.

———————
187)

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

Dodany przez art. 1 pkt 85 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 86 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

———————
189)
190)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 87 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 88 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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Art. 111. § 1.191) Cz∏onek rodziny podatnika odpowiada ca∏ym swoim majàtkiem solidarnie z podatnikiem prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà za zaleg∏oÊci podatkowe wynikajàce z tej dzia∏alnoÊci i powsta∏e w okresie, w którym stale wspó∏dzia∏a∏ z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiàgajàc korzyÊci z prowadzonej przez niego dzia∏alnoÊci.
§ 2. OdpowiedzialnoÊç, o której mowa w § 1, nie
dotyczy osób, które w okresie sta∏ego wspó∏dzia∏ania
z podatnikiem by∏y osobami, wobec których na podatniku cià˝y∏ obowiàzek alimentacyjny — w zakresie wynikajàcym z obowiàzku alimentacyjnego.
§ 3. Za cz∏onków rodziny podatnika uwa˝a si´
zst´pnych, wst´pnych, rodzeƒstwo, ma∏˝onków zst´pnych, osob´ pozostajàcà w stosunku przysposobienia
oraz pozostajàcà z podatnikiem w faktycznym po˝yciu.
§ 4.192) Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ do ma∏˝onków, którzy zawarli umow´ o ograniczeniu lub wy∏àczeniu wspólnoÊci majàtkowej, których wspólnoÊç
majàtkowa zosta∏a zniesiona przez sàd, oraz ma∏˝onków pozostajàcych w separacji.
§ 5. OdpowiedzialnoÊç, o której mowa w § 1:
1) ograniczona jest do wysokoÊci uzyskanych korzyÊci;
2)193) nie obejmuje niepobranych nale˝noÊci wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1, z wyjàtkiem nale˝noÊci, które nie zosta∏y pobrane od osób wymienionych w § 3 i 4.
Art. 112.194) § 1. Nabywca:
1) przedsi´biorstwa,
2) zorganizowanej cz´Êci przedsi´biorstwa,
3) sk∏adników majàtku zwiàzanego z prowadzonà
dzia∏alnoÊcià gospodarczà wymienionych w § 2,
je˝eli ich wartoÊç w dniu zbycia wynosi co najmniej 15 000 z∏
— odpowiada ca∏ym swoim majàtkiem solidarnie
z podatnikiem za powsta∏e do dnia nabycia zaleg∏oÊci podatkowe zwiàzane z prowadzonà dzia∏alnoÊcià
gospodarczà.
§ 2. Sk∏adniki majàtku zwiàzane z prowadzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà stanowià aktywa trwa∏e w rozumieniu przepisów o rachunkowoÊci, z wy∏àczeniem nale˝noÊci d∏ugoterminowych, udzielonych po˝yczek
i d∏ugoterminowych rozliczeƒ mi´dzyokresowych.
———————
191)
192)
193)
194)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 89 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 89 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 89 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 90 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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§ 3. Zakres odpowiedzialnoÊci nabywcy jest ograniczony do wartoÊci nabytego przedsi´biorstwa, jego
zorganizowanej cz´Êci lub sk∏adników majàtku.
§ 4. Zakres odpowiedzialnoÊci nabywcy nie obejmuje:
1) nale˝noÊci wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1;
2) odsetek za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych oraz
oprocentowania, o którym mowa w art. 107 § 2
pkt 3, powsta∏ych po dniu nabycia.
§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje si´ do nabywców b´dàcych ma∏˝onkami lub cz∏onkami rodziny podatnika,
o których mowa w art. 111 § 3.
§ 6. Nabywca nie odpowiada za zaleg∏oÊci podatkowe, które nie zosta∏y wykazane w zaÊwiadczeniu,
o którym mowa w art. 306g.
§ 7. Nabywca odpowiada równie˝ za zaleg∏oÊci podatkowe zbywcy powsta∏e po dniu wydania zaÊwiadczenia, o którym mowa w art. 306g, a przed dniem nabycia przedsi´biorstwa, jego cz´Êci lub sk∏adników
majàtku, je˝eli od dnia wydania zaÊwiadczenia 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.
Art. 113. Je˝eli podatnik, za zgodà innej osoby,
w celu zatajenia prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów tej dzia∏alnoÊci, pos∏uguje si´ lub pos∏ugiwa∏ si´ imieniem i nazwiskiem,
nazwà lub firmà tej osoby, osoba ta ponosi solidarnà
odpowiedzialnoÊç z podatnikiem ca∏ym swoim majàtkiem za zaleg∏oÊci podatkowe powsta∏e podczas prowadzenia tej dzia∏alnoÊci.
Art. 114.195) § 1. W∏aÊciciel, samoistny posiadacz
lub u˝ytkownik wieczysty rzeczy lub prawa majàtkowego pozostajàcy z u˝ytkownikiem danej rzeczy lub
prawa majàtkowego w zwiàzku, o którym mowa w § 2,
odpowiada za zaleg∏oÊci podatkowe u˝ytkownika powsta∏e w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià gospodarczà prowadzonà przez u˝ytkownika, je˝eli dana rzecz lub prawo
sà zwiàzane z dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub s∏u˝à do
jej prowadzenia.
§ 2. Zwiàzek, o którym mowa w § 1, ma miejsce,
gdy podczas trwania u˝ytkowania mi´dzy:
1) w∏aÊcicielem, samoistnym posiadaczem lub u˝ytkownikiem wieczystym rzeczy lub prawa majàtkowego i jej u˝ytkownikiem lub
———————
195)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 91 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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2) osobami pe∏niàcymi funkcje zarzàdzajàce, nadzorcze albo kontrolne w podmiocie b´dàcym w∏aÊcicielem, samoistnym posiadaczem lub u˝ytkownikiem wieczystym rzeczy lub prawa majàtkowego
i w podmiocie b´dàcym jego u˝ytkownikiem
— istniejà powiàzania o charakterze rodzinnym, kapita∏owym, majàtkowym, w rozumieniu przepisów
o podatku dochodowym, lub wynikajàce ze stosunku
pracy.
§ 3. OdpowiedzialnoÊç, o której mowa w § 1, ograniczona jest do równowartoÊci rzeczy lub praw majàtkowych b´dàcych przedmiotem u˝ytkowania.
§ 4. Przepisy § 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
najmu, dzier˝awy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze.
Art. 114a.196) § 1. Dzier˝awca lub u˝ytkownik nieruchomoÊci odpowiada ca∏ym swoim majàtkiem solidarnie z podatnikiem b´dàcym w∏aÊcicielem, u˝ytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym
nieruchomoÊci za zaleg∏oÊci podatkowe z tytu∏u zobowiàzaƒ podatkowych wynikajàcych z opodatkowania
nieruchomoÊci, powsta∏ych podczas trwania dzier˝awy lub u˝ytkowania.

widziany w art. 21 § 1 pkt 1 nie wymaga uprzedniego
wydania decyzji, o których mowa w art. 108 § 2 pkt 2.
W tym przypadku okreÊlenie wysokoÊci zobowiàzaƒ
podatkowych spó∏ki, orzeczenie o odpowiedzialnoÊci
p∏atnika (inkasenta), zwrocie zaliczki na naliczony podatek od towarów i us∏ug lub okreÊlenie wysokoÊci
nale˝nych odsetek za zw∏ok´ nast´puje w decyzji,
o której mowa w art. 108 § 1.
§ 5.201) Przepis § 4 stosuje si´ równie˝ w przypadku rozwiàzania spó∏ki.
Art. 116.202) § 1. Za zaleg∏oÊci podatkowe spó∏ki
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià w organizacji, spó∏ki akcyjnej
lub spó∏ki akcyjnej w organizacji odpowiadajà solidarnie ca∏ym swoim majàtkiem cz∏onkowie jej zarzàdu,
je˝eli egzekucja z majàtku spó∏ki okaza∏a si´ w ca∏oÊci
lub w cz´Êci bezskuteczna, a cz∏onek zarzàdu:
1) nie wykaza∏, ˝e:
a) we w∏aÊciwym czasie zg∏oszono wniosek
o og∏oszenie upad∏oÊci lub wszcz´to post´powanie zapobiegajàce og∏oszeniu upad∏oÊci (post´powanie uk∏adowe) albo
b) niezg∏oszenie wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci
lub niewszcz´cie post´powania zapobiegajàcego og∏oszeniu upad∏oÊci (post´powania uk∏adowego) nastàpi∏o bez jego winy;

§ 2. Zakres odpowiedzialnoÊci dzier˝awcy lub u˝ytkownika nieruchomoÊci nie obejmuje nale˝noÊci wymienionych w art. 107 § 2.
Art. 115. § 1.197) Wspólnik spó∏ki cywilnej, jawnej,
partnerskiej oraz komplementariusz spó∏ki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, nieb´dàcy akcjonariuszem, odpowiada ca∏ym swoim majàtkiem solidarnie ze spó∏kà i z pozosta∏ymi wspólnikami za zaleg∏oÊci podatkowe spó∏ki i wspólników, wynikajàce
z dzia∏alnoÊci spó∏ki.
§ 2.198) Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ do odpowiedzialnoÊci by∏ego wspólnika za zaleg∏oÊci podatkowe
z tytu∏u zobowiàzaƒ powsta∏ych w okresie, gdy by∏ on
wspólnikiem. Za zobowiàzania podatkowe powsta∏e,
na podstawie odr´bnych przepisów, po rozwiàzaniu
spó∏ki odpowiadajà osoby b´dàce wspólnikami w momencie rozwiàzania spó∏ki.
§ 3. (uchylony).199)
§ 4.200) Orzeczenie o odpowiedzialnoÊci, o której
mowa w § 1, za zaleg∏oÊci podatkowe spó∏ki z tytu∏u
zobowiàzaƒ podatkowych powsta∏ych w sposób prze———————
196)
197)
198)
199)
200)

Dodany przez art. 1 pkt 92 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 608 pkt 3 ustawy wymienionej w odnoÊniku 167 jako pierwsza.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 93 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Przez art. 1 pkt 93 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 93 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

Poz. 60

2) nie wskazuje mienia spó∏ki, z którego egzekucja
umo˝liwi zaspokojenie zaleg∏oÊci podatkowych
spó∏ki w znacznej cz´Êci.
§ 2. OdpowiedzialnoÊç cz∏onków zarzàdu, okreÊlona w § 1, obejmuje zaleg∏oÊci podatkowe z tytu∏u zobowiàzaƒ, które powsta∏y w czasie pe∏nienia przez
nich obowiàzków cz∏onka zarzàdu.
§ 3. W przypadku gdy spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià w organizacji lub spó∏ka akcyjna w organizacji nie posiada zarzàdu, za zaleg∏oÊci podatkowe spó∏ki odpowiada jej pe∏nomocnik albo odpowiadajà wspólnicy, je˝eli pe∏nomocnik nie zosta∏ powo∏any. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.
§ 4. Przepisy § 1—3 stosuje si´ równie˝ do by∏ego
cz∏onka zarzàdu oraz by∏ego pe∏nomocnika lub wspólnika spó∏ki w organizacji.
Art. 116a.203) Za zaleg∏oÊci podatkowe innych
osób prawnych ni˝ wymienione w art. 116 odpowiadajà solidarnie ca∏ym swoim majàtkiem cz∏onkowie
organów zarzàdzajàcych tymi osobami. Przepisy
art. 116 stosuje si´ odpowiednio.
———————
201)
202)
203)

Dodany przez art. 1 pkt 93 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 94 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 95 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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DZIA¸ IV

Art. 117. § 1. Osoba prawna powsta∏a w wyniku
podzia∏u innej osoby prawnej odpowiada za zaleg∏oÊci
podatkowe tej osoby ca∏ym swoim majàtkiem solidarnie z:

Post´powanie podatkowe
Rozdzia∏ 1

1) innymi osobami prawnymi powsta∏ymi w wyniku
podzia∏u;
2) innymi osobami prawnymi powsta∏ymi w wyniku
podzia∏u oraz z osobà prawnà, która uleg∏a podzia∏owi.
§ 2. W przypadku okreÊlonym w § 1 pkt 2 odpowiedzialnoÊç obejmuje zaleg∏oÊci podatkowe osoby
prawnej, która uleg∏a podzia∏owi, z tytu∏u zobowiàzaƒ
podatkowych powsta∏ych do dnia podzia∏u.

Zasady ogólne
Art. 120. Organy podatkowe dzia∏ajà na podstawie
przepisów prawa.
Art. 121. § 1. Post´powanie podatkowe powinno
byç prowadzone w sposób budzàcy zaufanie do organów podatkowych.

§ 3.204) Przepisy § 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
odpowiedzialnoÊci osoby prawnej przejmujàcej majàtek innej osoby prawnej w wyniku jej podzia∏u.

§ 2.207) Organy podatkowe w post´powaniu podatkowym obowiàzane sà udzielaç niezb´dnych informacji i wyjaÊnieƒ o przepisach prawa podatkowego pozostajàcych w zwiàzku z przedmiotem tego post´powania.

§ 4.204) Przepis art. 115 § 4 stosuje si´ odpowiednio do orzekania o odpowiedzialnoÊci podatkowej za
zaleg∏oÊci podatkowe osoby prawnej wykreÊlonej
z w∏aÊciwego rejestru na skutek jej podzia∏u.

Art. 122.208) W toku post´powania organy podatkowe podejmujà wszelkie niezb´dne dzia∏ania w celu
dok∏adnego wyjaÊnienia stanu faktycznego oraz za∏atwienia sprawy w post´powaniu podatkowym.

Art. 118. § 1. Nie mo˝na wydaç decyzji o odpowiedzialnoÊci podatkowej osoby trzeciej, je˝eli od koƒca
roku kalendarzowego, w którym powsta∏a zaleg∏oÊç
podatkowa, up∏yn´∏o 5 lat.

Art. 123. § 1. Organy podatkowe obowiàzane sà
zapewniç stronom czynny udzia∏ w ka˝dym stadium
post´powania, a przed wydaniem decyzji umo˝liwiç
im wypowiedzenie si´ co do zebranych dowodów
i materia∏ów oraz zg∏oszonych ˝àdaƒ.

§ 2.205) Przedawnienie zobowiàzania wynikajàcego
z decyzji, o której mowa w § 1, nast´puje po up∏ywie
3 lat od koƒca roku kalendarzowego, w którym zosta∏a dor´czona decyzja o odpowiedzialnoÊci podatkowej
osoby trzeciej. Przepisy art. 70 § 2 pkt 1 i § 3—5 stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e termin biegu przedawnienia po jego przerwaniu wynosi 3 lata.
Art. 119.206) § 1. Kwota, o której mowa w art. 41
§ 1 i w art. 112 § 1 pkt 3, podlega w ka˝dym roku podwy˝szeniu w stopniu odpowiadajàcym wskaênikowi
wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych
w pierwszych dwóch kwarta∏ach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku,
a je˝eli wskaênik ten ma wartoÊç ujemnà, kwota nie
ulega zmianie.
§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Prezesem G∏ównego Urz´du
Statystycznego, og∏asza, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, do dnia 15 sierpnia danego roku,
kwoty, o których mowa w art. 41 § 1 i w art. 112 § 1
pkt 3, z zaokràgleniem do pe∏nych setek z∏otych (z pomini´ciem dziesiàtek z∏otych).
———————
204)
205)
206)

Dodany przez art. 1 pkt 96 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 97 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 98 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

§ 2.209) Organ podatkowy mo˝e odstàpiç od zasady przewidzianej w § 1, je˝eli w wyniku post´powania
wszcz´tego na wniosek strony ma zostaç wydana decyzja w ca∏oÊci uwzgl´dniajàca wniosek strony, oraz
w przypadkach, o których mowa w art. 200 § 2 pkt 2.
Art. 124. Organy podatkowe powinny wyjaÊniaç
stronom zasadnoÊç przes∏anek, którymi kierujà si´
przy za∏atwianiu sprawy, aby w miar´ mo˝liwoÊci doprowadziç do wykonania przez strony decyzji bez stosowania Êrodków przymusu.
Art. 125. § 1. Organy podatkowe powinny dzia∏aç
w sprawie wnikliwie i szybko, pos∏ugujàc si´ mo˝liwie
najprostszymi Êrodkami prowadzàcymi do jej za∏atwienia.
§ 2. Sprawy, które nie wymagajà zbierania dowodów, informacji lub wyjaÊnieƒ, powinny byç za∏atwiane niezw∏ocznie.
Art. 126. Sprawy podatkowe za∏atwiane sà w formie pisemnej, chyba ˝e przepisy szczególne stanowià
inaczej.
———————
207)
208)
209)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 99 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 100 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 101 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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Art. 127. Post´powanie podatkowe jest dwuinstancyjne.
Art. 128. Decyzje, od których nie s∏u˝y odwo∏anie
w post´powaniu podatkowym, sà ostateczne. Uchylenie lub zmiana tych decyzji, stwierdzenie ich niewa˝noÊci oraz wznowienie post´powania mogà nastàpiç
tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej ustawie oraz w ustawach podatkowych.
Art. 129. Post´powanie podatkowe jest jawne wy∏àcznie dla stron.
Rozdzia∏ 2
Wy∏àczenie pracownika organu podatkowego
oraz organu podatkowego
Art. 130. § 1.210) Pracownik urz´du skarbowego,
urz´du gminy (miasta), starostwa, urz´du marsza∏kowskiego, izby skarbowej, funkcjonariusz celny lub
pracownik urz´du celnego, izby celnej, urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych oraz cz∏onek samorzàdowego kolegium odwo∏awczego podlegajà wy∏àczeniu od udzia∏u w post´powaniu w sprawach dotyczàcych zobowiàzaƒ podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w których:211)
1) sà stronà;
2) pozostajà ze stronà w takim stosunku prawnym, ˝e
rozstrzygni´cie sprawy mo˝e mieç wp∏yw na ich
prawa lub obowiàzki;
3) stronà jest ich ma∏˝onek, rodzeƒstwo, wst´pny,
zst´pny lub powinowaty pierwszego stopnia;
4) stronami sà osoby zwiàzane z nimi z tytu∏u przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) byli Êwiadkami lub bieg∏ymi, byli lub sà przedstawicielami podatnika albo przedstawicielem podatnika jest jedna z osób wymienionych w pkt 3 i 4;
6) brali udzia∏ w wydaniu zaskar˝onej decyzji;
7) zaistnia∏y okolicznoÊci, w zwiàzku z którymi
wszcz´to przeciw nim post´powanie s∏u˝bowe,
dyscyplinarne lub karne;
8) stronà jest osoba pozostajàca wobec nich w stosunku nadrz´dnoÊci s∏u˝bowej.
§ 2. Przyczyny wy∏àczenia od za∏atwienia sprawy
trwajà tak˝e po ustaniu ma∏˝eƒstwa, przysposobienia,
opieki lub kurateli.
———————
210)
211)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 102 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 20
pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.

Poz. 60

§ 3.212) BezpoÊredni prze∏o˝ony pracownika lub
funkcjonariusza celnego jest obowiàzany na jego ˝àdanie lub na ˝àdanie strony albo z urz´du wy∏àczyç go
od udzia∏u w post´powaniu, je˝eli zostanie uprawdopodobnione istnienie okolicznoÊci niewymienionych
w § 1, które mogà wywo∏aç wàtpliwoÊci co do bezstronnoÊci pracownika lub funkcjonariusza celnego.
§ 4.212) Je˝eli nastàpi wy∏àczenie pracownika lub
funkcjonariusza, odpowiednio naczelnik urz´du skarbowego, naczelnik urz´du celnego, wójt, burmistrz
(prezydent miasta), starosta albo marsza∏ek województwa, dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej lub minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych wyznaczajà innego pracownika lub funkcjonariusza do prowadzenia sprawy.
§ 5.213) W przypadku wy∏àczenia cz∏onka samorzàdowego kolegium odwo∏awczego jego prezes wyznacza osob´ uprawnionà do zastàpienia osoby wy∏àczonej. Je˝eli samorzàdowe kolegium odwo∏awcze na
skutek wy∏àczenia jego cz∏onków nie mo˝e za∏atwiç
sprawy z braku pe∏nego sk∏adu orzekajàcego, Prezes
Rady Ministrów, w drodze postanowienia, wyznacza
do za∏atwienia sprawy inne samorzàdowe kolegium
odwo∏awcze.
Art. 131.214) § 1. Naczelnik urz´du skarbowego
podlega wy∏àczeniu od za∏atwiania spraw dotyczàcych zobowiàzaƒ podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w przypadku gdy sprawa dotyczy:
1) naczelnika urz´du skarbowego albo jego zast´pcy;
2) dyrektora izby skarbowej albo jego zast´pcy;
3) ma∏˝onka, rodzeƒstwa, wst´pnych, zst´pnych albo
powinowatych pierwszego stopnia osób wymienionych w pkt 1 albo 2;
4) osoby zwiàzanej stosunkiem przysposobienia,
opieki lub kurateli z osobà wymienionà w pkt 1 albo 2.
§ 2. W przypadku wy∏àczenia naczelnika urz´du
skarbowego z przyczyn okreÊlonych w:
1) § 1 pkt 1, a tak˝e pkt 3 lub 4 w zwiàzku z pkt 1 —
spraw´ za∏atwia naczelnik urz´du skarbowego wyznaczony przez w∏aÊciwego dyrektora izby skarbowej;
2) § 1 pkt 2, a tak˝e pkt 3 lub 4 w zwiàzku z pkt 2 —
spraw´ za∏atwia naczelnik urz´du skarbowego wyznaczony przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.
———————
212)
213)
214)

W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 9 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 15.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 102 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 10 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 15.
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§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2, minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych nie
mo˝e wyznaczyç naczelnika urz´du skarbowego podlegajàcego dyrektorowi izby skarbowej, której dyrektora lub jego zast´pcy dotyczà przes∏anki wy∏àczenia.

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

Art. 131a.215) W sprawach wy∏àczenia naczelnika
urz´du celnego art. 131 stosuje si´ odpowiednio,
z tym ˝e w przypadku, o którym mowa w art. 131 § 2
pkt 1, naczelnika urz´du celnego wyznacza w∏aÊciwy
dyrektor izby celnej.

Art. 135.219) ZdolnoÊç prawnà i zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych w sprawach podatkowych ocenia si´
wed∏ug przepisów prawa cywilnego, je˝eli przepisy
prawa podatkowego nie stanowià inaczej.

132.216)

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

Art. 134. (uchylony).218)

Art. 136. Strona mo˝e dzia∏aç przez pe∏nomocnika,
chyba ˝e charakter czynnoÊci wymaga jej osobistego
dzia∏ania.
Art. 137. § 1. Pe∏nomocnikiem strony mo˝e byç
osoba fizyczna majàca pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych.

1) ma∏˝onka, rodzeƒstwa, wst´pnych, zst´pnych albo powinowatych pierwszego stopnia osób wymienionych w § 1;

§ 1a.220) Pe∏nomocnikiem strony w post´powaniu
przed organami celnymi, w sprawach dotyczàcych podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego
z tytu∏u importu towarów, mo˝e byç tak˝e osoba,
o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 19 marca
2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273,
poz. 2703), zwanej dalej „Prawem celnym”.

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

§ 2. Pe∏nomocnictwo powinno byç udzielone na
piÊmie lub zg∏oszone ustnie do protokó∏u.

§ 3. W przypadku wy∏àczenia organu, o którym
mowa w § 1, samorzàdowe kolegium odwo∏awcze wyznacza, w drodze postanowienia, organ w∏aÊciwy do
za∏atwienia sprawy.

§ 3. Pe∏nomocnik do∏àcza do akt orygina∏ lub urz´dowo poÊwiadczony odpis pe∏nomocnictwa. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy mo˝e sam
uwierzytelniç odpis udzielonego mu pe∏nomocnictwa.

Rozdzia∏ 3

§ 3a.221) W poszczególnych wynikajàcych w toku
post´powania kwestiach mniejszej wagi organ podatkowy mo˝e nie ˝àdaç pe∏nomocnictwa, je˝eli pe∏nomocnikiem jest ma∏˝onek strony, a nie ma wàtpliwoÊci
co do istnienia i zakresu jego upowa˝nienia do wyst´powania w imieniu strony.

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

Strona
Art. 133.217) § 1. Stronà w post´powaniu podatkowym jest podatnik, p∏atnik, inkasent lub ich nast´pca
prawny, a tak˝e osoby trzecie, o których mowa
w art. 110—117, które z uwagi na swój interes prawny ˝àdajà czynnoÊci organu podatkowego, do której
czynnoÊç organu podatkowego si´ odnosi lub której
interesu prawnego dzia∏anie organu podatkowego dotyczy.
§ 2. Stronà w post´powaniu podatkowym mo˝e
byç równie˝ osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemajàca osobowoÊci prawnej
inna ni˝ wymieniona w § 1, je˝eli zgodnie z przepisami prawa podatkowego przed powstaniem obowiàzku
podatkowego cià˝à na niej szczególne obowiàzki lub
zamierza skorzystaç z uprawnieƒ wynikajàcych z tego
prawa.
———————
215)
216)
217)

Dodany przez art. 20 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 104 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 105 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

§ 4.222) W zakresie nieuregulowanym w § 1—3a
stosuje si´ przepisy prawa cywilnego.
Art. 138.223) § 1. Organ podatkowy wyst´puje do
sàdu z wnioskiem o wyznaczenie kuratora dla osoby
niezdolnej do czynnoÊci prawnych lub osoby nieobecnej, je˝eli kurator nie zosta∏ ju˝ wyznaczony.
———————
218)
219)
220)

221)
222)
223)

Przez art. 1 pkt 106 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 107 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 20 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15; w brzmieniu ustalonym przez art. 18 pkt 1
ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 623), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.
Dodany przez art. 1 pkt 108 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 108 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 109 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

Dziennik Ustaw Nr 8

— 657 —

§ 2. W przypadku koniecznoÊci podj´cia czynnoÊci
niecierpiàcych zw∏oki organ podatkowy wyznacza dla
osoby nieobecnej przedstawiciela, za jego zgodà,
uprawnionego do dzia∏ania do czasu wyznaczenia kuratora dla osoby nieobecnej przez sàd.
§ 3. Je˝eli osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemajàca osobowoÊci prawnej nie mo˝e prowadziç swoich spraw wskutek braku powo∏anych do
tego organów, organ podatkowy sk∏ada do sàdu wniosek o ustanowienie kuratora.
Rozdzia∏ 4
Za∏atwianie spraw
Art. 139. § 1.224) Za∏atwienie sprawy wymagajàcej
przeprowadzenia post´powania dowodowego powinno nastàpiç bez zb´dnej zw∏oki, jednak nie póêniej ni˝
w ciàgu miesiàca, a sprawy szczególnie skomplikowanej — nie póêniej ni˝ w ciàgu 2 miesi´cy od dnia
wszcz´cia post´powania, chyba ˝e przepisy niniejszej
ustawy stanowià inaczej.
§ 2.225) Niezw∏ocznie powinny byç za∏atwiane sprawy, które mogà byç rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych przez stron´ ∏àcznie z ˝àdaniem
wszcz´cia post´powania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urz´du organowi prowadzàcemu post´powanie.
§ 3. Za∏atwienie sprawy w post´powaniu odwo∏awczym powinno nastàpiç nie póêniej ni˝ w ciàgu
2 miesi´cy od dnia otrzymania odwo∏ania przez organ
odwo∏awczy.
§ 4. Do terminów okreÊlonych w § 1—3 nie wlicza
si´ terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania okreÊlonych czynnoÊci,
okresów zawieszenia post´powania oraz okresów
opóênieƒ spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezale˝nych od organu.
Art. 140. § 1. O ka˝dym przypadku nieza∏atwienia
sprawy we w∏aÊciwym terminie organ podatkowy
obowiàzany jest zawiadomiç stron´, podajàc przyczyny niedotrzymania terminu i wskazujàc nowy termin
za∏atwienia sprawy.
§ 2. Ten sam obowiàzek cià˝y na organie podatkowym równie˝ w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastàpi∏o z przyczyn niezale˝nych od organu.
Art. 141. § 1.226) Na nieza∏atwienie sprawy we w∏aÊciwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art. 140 stronie s∏u˝y ponaglenie do:
———————
224)
225)
226)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 110 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 110 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 111 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

Poz. 60

1) organu podatkowego wy˝szego stopnia;
2)227) ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, je˝eli sprawa nie zosta∏a za∏atwiona
przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby
celnej.
§ 2.228) Organ podatkowy wymieniony w § 1, uznajàc ponaglenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy
termin za∏atwienia sprawy oraz zarzàdza wyjaÊnienie
przyczyn i ustalenie osób winnych nieza∏atwienia
sprawy w terminie, a w razie potrzeby podejmuje
Êrodki zapobiegajàce naruszaniu terminów za∏atwiania spraw w przysz∏oÊci.
Art. 142. Pracownik organu podatkowego, który
z nieuzasadnionych przyczyn nie za∏atwi∏ sprawy
w terminie lub nie dope∏ni∏ obowiàzku wynikajàcego
z art. 140 albo nie za∏atwi∏ sprawy w dodatkowym terminie ustalonym zgodnie z art. 141 § 2, podlega odpowiedzialnoÊci porzàdkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialnoÊci przewidzianej przepisami prawa.
Art. 143. § 1.229) Organ podatkowy mo˝e upowa˝niç funkcjonariusza celnego lub pracownika kierowanej jednostki organizacyjnej do za∏atwiania spraw
w jego imieniu i w ustalonym zakresie, a w szczególnoÊci do wydawania decyzji, postanowieƒ i zaÊwiadczeƒ.
§ 2. Upowa˝nienie, o którym mowa w § 1, mo˝e
byç udzielone równie˝:
1) pracownikom urz´du skarbowego — przez naczelnika urz´du skarbowego;
2) pracownikom izby skarbowej — przez dyrektora
izby skarbowej;
3)230) funkcjonariuszom celnym lub pracownikom
urz´du celnego — przez naczelnika urz´du celnego;
4)230) funkcjonariuszom celnym lub pracownikom
izby celnej — przez dyrektora izby celnej.
§ 3. Upowa˝nienie udzielane jest w formie pisemnej.
———————
227)

228)
229)
230)

W brzmieniu ustalonym przez art. 18 pkt 2 ustawy z dnia
19 marca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
— Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 623), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 111 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 20 pkt 13 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.
Dodany przez art. 20 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 15.
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Rozdzia∏ 5
Dor´czenia

Art. 144. Organ podatkowy dor´cza pisma za pokwitowaniem przez poczt´, przez swoich pracowników
lub przez upowa˝nione osoby.

Poz. 60

rów i us∏ug oraz podatku akcyzowego z tytu∏u importu towarów, stosuje si´ przepisy art. 83 i art. 84 Prawa
celnego.
Art. 148. § 1. Pisma dor´cza si´ osobom fizycznym
w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.
§ 2. Pisma mogà byç równie˝ dor´czane:

Art. 145. § 1. Pisma dor´cza si´ stronie, a gdy strona dzia∏a przez przedstawiciela — temu przedstawicielowi.
§ 2. Je˝eli strona ustanowi∏a pe∏nomocnika, pisma
dor´cza si´ pe∏nomocnikowi.
3.231)

Strona, ustanawiajàc pe∏nomocników, wy§
znacza jednego z nich jako w∏aÊciwego do dor´czeƒ.
W przypadku niewyznaczenia pe∏nomocnika w∏aÊciwego do dor´czeƒ organ podatkowy dor´cza pismo
jednemu z pe∏nomocników.
Art. 146. § 1. W toku post´powania strona oraz jej
przedstawiciel lub pe∏nomocnik majà obowiàzek zawiadomiç organ podatkowy o ka˝dej zmianie swego
adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiàzku okreÊlonego
w § 1, pismo uznaje si´ za dor´czone pod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy.
Art. 147. § 1.232) W razie wyjazdu za granic´ na
okres co najmniej 2 miesi´cy, strona obowiàzana jest
do ustanowienia pe∏nomocnika do spraw dor´czeƒ.
§ 2.233) Obowiàzek, o którym mowa w § 1, dotyczy
równie˝ osób fizycznych b´dàcych nierezydentami
w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.
§ 3. Ustanowienie pe∏nomocnika do spraw dor´czeƒ zg∏aszane jest organowi podatkowemu w∏aÊciwemu w sprawie.
§ 4. W razie niedope∏nienia obowiàzków przewidzianych w § 1—3 pismo uwa˝a si´ za dor´czone:
1) pod dotychczasowym adresem — w przypadku,
o którym mowa w § 1;
2) pod adresem ostatniego czasowego pobytu —
w przypadku, o którym mowa w § 2.

1) w siedzibie organu podatkowego;
2)235) w miejscu pracy adresata — osobie upowa˝nionej przez pracodawc´ do odbioru korespondencji.
§ 3. W razie niemo˝noÊci dor´czenia pisma w sposób okreÊlony w § 1 i 2, a tak˝e w innych uzasadnionych przypadkach pisma dor´cza si´ w ka˝dym miejscu, gdzie si´ adresata zastanie.
Art. 149.236) W przypadku nieobecnoÊci adresata
w mieszkaniu pisma dor´cza si´ za pokwitowaniem
pe∏noletniemu domownikowi, sàsiadowi lub dozorcy
domu, gdy osoby te podj´∏y si´ oddania pisma adresatowi. Zawiadomienie o dor´czeniu pisma sàsiadowi lub dozorcy domu umieszcza si´ w oddawczej
skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata lub w widocznym miejscu przy wejÊciu na posesj´ adresata.
Art. 150.237) § 1.238) W razie niemo˝noÊci dor´czenia pisma w sposób wskazany w art. 148 § 1 lub
art. 149:
1)239) poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni
w swojej placówce pocztowej — w przypadku dor´czania pisma przez poczt´;
2)239) pismo sk∏ada si´ na okres 14 dni w urz´dzie
gminy (miasta) — w przypadku dor´czania pisma
przez pracownika organu podatkowego lub przez
innà upowa˝nionà osob´.
§ 1a.240) Adresata zawiadamia si´ dwukrotnie
o pozostawaniu pisma w miejscu okreÊlonym w § 1.
Powtórne zawiadomienie nast´puje w razie niepodj´cia pisma w terminie 7 dni.
§ 2. Zawiadomienie o pozostawaniu pisma w miejscu okreÊlonym w § 1 umieszcza si´ w oddawczej
skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to mo˝liwe, na
drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego
pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje

Art. 147a.234) W post´powaniu przed organami
celnymi, w sprawach dotyczàcych podatku od towa-

———————

———————

236)

231)
232)
233)
234)

Dodany przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 112 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37.
Dodany przez art. 20 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15; w brzmieniu ustalonym przez art. 18 pkt 3
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 227.

235)

237)
238)
239)
240)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 42 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 37.
Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 113 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 114 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 20 pkt 15 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.
Dodany przez art. 20 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 15.
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czynnoÊci zawodowe, bàdê w widocznym miejscu
przy wejÊciu na posesj´ adresata. W tym przypadku
dor´czenie uwa˝a si´ za dokonane z up∏ywem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia si´ w aktach sprawy.
Art. 151.241) Osobom prawnym oraz jednostkom
organizacyjnym niemajàcym osobowoÊci prawnej pisma dor´cza si´ w lokalu ich siedziby lub w miejscu
prowadzenia dzia∏alnoÊci — osobie upowa˝nionej do
odbioru korespondencji. Przepisy art. 146, art. 148 § 2
pkt 1 i art. 150 stosuje si´ odpowiednio.
151a.242)

Je˝eli podany przez osob´ prawnà
Art.
lub jednostk´ organizacyjnà niemajàcà osobowoÊci
prawnej adres jej siedziby nie istnieje lub jest niezgodny z odpowiednim rejestrem i nie mo˝na ustaliç miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci, pismo pozostawia si´
w aktach sprawy ze skutkiem dor´czenia.
Art. 152. § 1. Odbierajàcy pismo potwierdza dor´czenie pisma w∏asnor´cznym podpisem, ze wskazaniem daty dor´czenia.

Poz. 60
Rozdzia∏ 6
Wezwania

Art. 155. § 1.244) Organ podatkowy mo˝e wezwaç
stron´ lub inne osoby do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, zeznaƒ
lub dokonania okreÊlonej czynnoÊci osobiÊcie, przez
pe∏nomocnika lub na piÊmie, je˝eli jest to niezb´dne
dla wyjaÊnienia stanu faktycznego lub rozstrzygni´cia
sprawy.
§ 2. Je˝eli osoba wezwana nie mo˝e stawiç si´
z powodu choroby, kalectwa lub innej wa˝nej przyczyny, organ podatkowy mo˝e przyjàç wyjaÊnienie lub zeznanie albo dokonaç czynnoÊci w miejscu pobytu tej
osoby.
Art. 156. § 1. Wezwany jest obowiàzany do osobistego stawienia si´ tylko na obszarze województwa,
w którym zamieszkuje lub przebywa.

§ 2. Je˝eli odbierajàcy pismo nie mo˝e potwierdziç
dor´czenia lub uchyla si´ od tego, dor´czajàcy sam
stwierdza dat´ dor´czenia oraz wskazuje osob´, która
odebra∏a pismo, i przyczyn´ braku jej podpisu.

§ 2. Je˝eli w∏aÊciwym miejscowo do rozpatrzenia
sprawy jest organ podatkowy majàcy siedzib´ na obszarze województwa innego ni˝ okreÊlone w § 1, osoba obowiàzana do osobistego stawienia si´ mo˝e zastrzec, ˝e chce stawiç si´ przed organem w∏aÊciwym
do rozpatrzenia sprawy.

Art. 153. § 1. Je˝eli adresat odmawia przyj´cia pisma przes∏anego mu przez poczt´ lub w inny sposób,
pismo zwraca si´ nadawcy z adnotacjà o odmowie jego przyj´cia i datà odmowy. Pismo wraz z adnotacjà
w∏àcza si´ do akt sprawy.

§ 3. W przypadku wszcz´cia post´powania podatkowego z urz´du organ podatkowy w postanowieniu
o wszcz´ciu post´powania poucza stron´ o mo˝liwoÊci z∏o˝enia, w terminie 7 dni od dnia dor´czenia postanowienia, zastrze˝enia, o którym mowa w § 2.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje si´, ˝e pismo dor´czone zosta∏o w dniu odmowy jego przyj´cia przez adresata.
Art. 154. § 1. Pisma skierowane do osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych niemajàcych osobowoÊci prawnej, które nie majà organów, dor´cza si´
kuratorowi wyznaczonemu przez sàd.
§ 2. Pisma skierowane do osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, dla których sàd nie wyznaczy∏
przedstawiciela, dor´cza si´ przedstawicielowi wyznaczonemu na podstawie art. 138 § 2.
§ 3.243) Pisma kierowane do osób korzystajàcych
ze szczególnych uprawnieƒ wynikajàcych z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego dor´cza si´
w sposób przewidziany w przepisach szczególnych,
w umowach i przyj´tych zwyczajach mi´dzynarodowych.
———————
241)
242)
243)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37.
Dodany przez art. 1 pkt 115 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 45 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 37.

Art. 157. § 1. Je˝eli post´powanie podatkowe prowadzone jest przez organ podatkowy, którego siedziba
nie znajduje si´ na obszarze województwa, w którym
zamieszkuje lub przebywa osoba obowiàzana do osobistego stawiennictwa, oraz je˝eli osoba ta nie z∏o˝y∏a
zastrze˝enia, o którym mowa w art. 156 § 2, organ ten
zwraca si´ do organu podatkowego w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby o wezwanie jej w celu z∏o˝enia wyjaÊnieƒ lub zeznaƒ albo dokonania innych czynnoÊci, zwiàzanych
z prowadzonym post´powaniem.
§ 2. Zwracajàc si´ do innego organu podatkowego, organ prowadzàcy post´powanie okreÊla okolicznoÊci, które majà byç przedmiotem wyjaÊnieƒ lub zeznaƒ, albo czynnoÊci, jakie majà byç dokonane.
Art. 158. Przepisów art. 156 § 1 oraz art. 157 nie
stosuje si´ w przypadkach, w których charakter sprawy lub czynnoÊci wymaga osobistego stawienia si´
przed organem podatkowym prowadzàcym post´powanie.
———————
244)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 116 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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Art. 159. § 1. W wezwaniu nale˝y wskazaç:
1) nazw´ i adres organu podatkowego;
2) imi´ i nazwisko osoby wzywanej;
3) w jakiej sprawie i w jakim charakterze oraz w jakim
celu osoba ta zostaje wezwana;
4) czy osoba wezwana powinna stawiç si´ osobiÊcie
lub przez pe∏nomocnika, czy te˝ mo˝e z∏o˝yç wyjaÊnienie lub zeznanie na piÊmie;
5) termin, do którego ˝àdanie powinno byç spe∏nione, albo dzieƒ, godzin´ i miejsce zg∏oszenia si´
osoby wzywanej lub jej pe∏nomocnika;

Poz. 60

§ 2.248) W sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwo∏ania lub za˝alenia postanawia ostatecznie organ podatkowy w∏aÊciwy do rozpatrzenia odwo∏ania lub za˝alenia.
§ 3. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, s∏u˝y za˝alenie.
Art. 164. Przed rozpatrzeniem podania o przywrócenie terminu do wniesienia odwo∏ania lub za˝alenia
organ podatkowy pierwszej instancji, na ˝àdanie strony, mo˝e wstrzymaç wykonanie decyzji lub postanowienia.

6) skutki prawne niezastosowania si´ do wezwania.

Rozdzia∏ 8

§ 2. Wezwanie powinno byç podpisane przez pracownika organu podatkowego, z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska s∏u˝bowego osoby podpisujàcej.

Wszcz´cie post´powania

Art. 160. § 1. W sprawach uzasadnionych wa˝nym
interesem adresata lub gdy stan sprawy tego wymaga, wezwania mo˝na dokonaç telegraficznie lub telefonicznie albo przy u˝yciu innych Êrodków ∏àcznoÊci,
z podaniem danych wymienionych w art. 159 § 1.
§ 2. Wezwanie przekazane w sposób okreÊlony
w § 1 powoduje skutki prawne tylko wtedy, gdy nie
ma wàtpliwoÊci, ˝e dotar∏o do adresata we w∏aÊciwej
treÊci i w odpowiednim terminie.
Rozdzia∏ 7
Przywrócenie terminu245)
Art. 161. (uchylony).246)
Art. 162. § 1. W razie uchybienia terminu nale˝y
przywróciç termin na wniosek zainteresowanego, je˝eli uprawdopodobni, ˝e uchybienie nastàpi∏o bez jego winy.
§ 2. Podanie o przywrócenie terminu nale˝y
wnieÊç w ciàgu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. JednoczeÊnie z wniesieniem podania nale˝y dope∏niç czynnoÊci, dla której by∏ okreÊlony
termin.

Art. 165. § 1. Post´powanie podatkowe wszczyna
si´ na ˝àdanie strony lub z urz´du.
§ 2. Wszcz´cie post´powania z urz´du nast´puje
w formie postanowienia.
§ 3.249) Datà wszcz´cia post´powania na ˝àdanie
strony jest dzieƒ dor´czenia ˝àdania organowi podatkowemu, z zastrze˝eniem art. 165a.
§ 3a.250) O wszcz´ciu post´powania na wniosek
jednej ze stron organ podatkowy zawiadamia wszystkie pozosta∏e osoby b´dàce stronà w sprawie.
§ 3b.250) Datà wszcz´cia post´powania na ˝àdanie
strony wniesione w formie elektronicznej jest dzieƒ
otrzymania ˝àdania w formie elektronicznej przez organ podatkowy.
§ 4. Datà wszcz´cia post´powania z urz´du jest
dzieƒ dor´czenia stronie postanowienia o wszcz´ciu
post´powania.
§ 5.251) Przepisów § 2 i § 4 nie stosuje si´ do post´powania w sprawie:

§ 3. Przywrócenie terminu do z∏o˝enia podania
przewidzianego w § 2 jest niedopuszczalne.

1) ustalenia zobowiàzaƒ podatkowych, które zgodnie
z odr´bnymi przepisami ustalane sà corocznie, je˝eli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono
wysokoÊç zobowiàzania podatkowego za poprzedni okres, nie uleg∏ zmianie;

§ 4. Przepisy § 1—3 stosuje si´ do terminów procesowych.

2) umorzenia zaleg∏oÊci podatkowych w przypadkach, o których mowa w art. 67 § 4.

Art. 163. § 1.247) W sprawie przywrócenia terminu
postanawia w∏aÊciwy w sprawie organ podatkowy.
———————
245)
246)
247)

Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 117 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Przez art. 1 pkt 118 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 46 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 37.

———————
248)

249)
250)
251)

Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 46 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 37, i art. 1 pkt 119 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 120 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 120 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 47 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37.
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§ 6.252) W post´powaniu przed organami celnymi
w sprawach dotyczàcych podatku od towarów i us∏ug
oraz podatku akcyzowego z tytu∏u importu towarów,
w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Prawa
celnego, organ celny nie wydaje postanowienia
o wszcz´ciu post´powania. Za dat´ wszcz´cia post´powania przyjmuje si´ dat´ przyj´cia zg∏oszenia celnego.
Art. 165a.253) § 1. Gdy ˝àdanie, o którym mowa
w art. 165, zosta∏o wniesione przez osob´ nieb´dàcà
stronà lub z jakichkolwiek innych przyczyn post´powanie nie mo˝e byç wszcz´te, organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszcz´cia post´powania.
§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, s∏u˝y za˝alenie.
Art. 166. § 1. W sprawach, w których prawa i obowiàzki stron wynikajà z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których w∏aÊciwy jest ten sam organ podatkowy, mo˝na wszczàç
i prowadziç jedno post´powanie dotyczàce wi´cej ni˝
jednej strony.
§ 2. W sprawie po∏àczenia post´powaƒ organ podatkowy wydaje postanowienie, na które s∏u˝y za˝alenie.
Art. 166a.254) W post´powaniu przed organami
celnymi, w sprawach dotyczàcych podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego z tytu∏u importu towarów, stosuje si´ przepis art. 90 Prawa celnego.
Art. 167.255) § 1. Do czasu wydania decyzji przez organ pierwszej instancji strona mo˝e wystàpiç o rozszerzenie zakresu ˝àdania lub zg∏osiç nowe ˝àdanie,
niezale˝nie od tego, czy ˝àdanie to wynika z tej samej
podstawy prawnej co dotychczasowe, pod warunkiem
˝e dotyczy tego samego stanu faktycznego. Termin
okreÊlony w art. 139 § 1 biegnie na nowo od dnia rozszerzenia zakresu lub zg∏oszenia nowego ˝àdania.
§ 2. Odmowa uwzgl´dnienia ˝àdania w sprawie
zmiany zakresu post´powania nast´puje w drodze postanowienia. Nieuwzgl´dnione ˝àdanie wszczyna odr´bne post´powanie podatkowe; przepisy art. 165
§ 1—3b stosuje si´ odpowiednio.
Art. 168. § 1.256) Podania (˝àdania, wyjaÊnienia,
odwo∏ania, za˝alenia, wnioski) mogà byç wnoszone

Poz. 60

na piÊmie, telegraficznie lub za pomocà dalekopisu,
telefaksu, poczty elektronicznej, a tak˝e ustnie do protokó∏u.
§ 2.257) Podanie powinno zawieraç co najmniej
treÊç ˝àdania, wskazanie osoby, od której pochodzi,
oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci), a tak˝e
czyniç zadoÊç innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych.
§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do
protokó∏u powinno byç podpisane przez wnoszàcego,
a protokó∏ ponadto przez pracownika, który go sporzàdzi∏. Je˝eli podanie wnosi osoba, która nie mo˝e lub
nie umie z∏o˝yç podpisu, podanie lub protokó∏ podpisuje za nià inna osoba przez nià upowa˝niona, czyniàc
o tym wzmiank´ obok podpisu.
§ 4. Organ podatkowy obowiàzany jest potwierdziç
wniesienie podania, je˝eli wnoszàcy je tego za˝àda.
§ 5.258) Do podaƒ wnoszonych w formie elektronicznej stosuje si´ odpowiednio przepis art. 3a.
Art. 169. § 1. Je˝eli podanie nie spe∏nia wymogów
okreÊlonych przepisami prawa, organ podatkowy
wzywa wnoszàcego podanie do usuni´cia braków
w terminie 7 dni, z pouczeniem, ˝e niewype∏nienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez
rozpatrzenia.
§ 1a.259) Je˝eli podanie nie zawiera adresu, organ
pozostawia je bez rozpatrzenia. W tym przypadku nie
dokonuje si´ wezwania, o którym mowa w § 1, oraz
nie wydaje postanowienia, o którym mowa w § 4.
§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝, je˝eli strona
nie wnios∏a op∏at, które zgodnie z odr´bnymi przepisami powinny zostaç uiszczone z góry.
§ 3. Organ podatkowy rozpatrzy jednak podanie
niespe∏niajàce warunku, o którym mowa w § 2, je˝eli:
1)260) za niezw∏ocznym rozpatrzeniem podania przemawia interes publiczny lub wa˝ny interes strony;
2) wniesienie podania stanowi czynnoÊç, dla której
jest ustanowiony termin zawity;
3) podanie wnios∏a osoba zamieszka∏a za granicà.

———————
252)
253)
254)
255)
256)

Dodany przez art. 18 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 227.
Dodany przez art. 1 pkt 121 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 18 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 227.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 122 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 123 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

———————
257)
258)

259)
260)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 123 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 123 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3; stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2004 r.,
zgodnie z art. 28 tej ustawy.
Dodany przez art. 1 pkt 124 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 124 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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§ 4.261) Organ podatkowy wydaje postanowienie
o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, na które
przys∏uguje za˝alenie.

§ 4.266) Organ podatkowy nie mo˝e zwróciç podania z tej przyczyny, ˝e w∏aÊciwy jest sàd powszechny,
je˝eli w tej sprawie sàd uzna∏ si´ za niew∏aÊciwy.

Art. 170. § 1. Je˝eli organ podatkowy, do którego
podanie wniesiono, jest niew∏aÊciwy w sprawie, powinien niezw∏ocznie przekazaç je organowi w∏aÊciwemu,
zawiadamiajàc o tym wnoszàcego podanie.

Rozdzia∏ 9

§ 2. Podanie wniesione do organu niew∏aÊciwego
przed up∏ywem terminu okreÊlonego przepisami prawa uwa˝a si´ za wniesione z zachowaniem terminu.
Art. 171. § 1.262) Je˝eli podanie dotyczy kilku spraw
podlegajàcych za∏atwieniu przez ró˝ne organy, organ
podatkowy, do którego wniesiono podanie, rozpatruje
spraw´ nale˝àcà do jego w∏aÊciwoÊci. RównoczeÊnie
organ podatkowy zawiadamia wnoszàcego podanie,
˝e w sprawach innych powinien wnieÊç odr´bne podanie do w∏aÊciwego organu, informujàc go o treÊci
§ 2.
§ 2.263) Je˝eli organ podatkowy otrzyma podanie
z∏o˝one zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa
w § 1, w terminie 14 dni od dnia dor´czenia zawiadomienia, podanie uwa˝a si´ za z∏o˝one w dniu wniesienia pierwszego podania, z tym ˝e nie wywo∏uje ono
skutków w postaci skrócenia terminów okreÊlonych
w art. 139 § 1 i 3.
§ 2a.264) Je˝eli podanie dotyczy kilku spraw, w tym
spraw niepodlegajàcych za∏atwieniu przez organy podatkowe, organ podatkowy, do którego wniesiono podanie, zawiadamia wnoszàcego, ˝e w tych sprawach
powinien wnieÊç odr´bne podanie do w∏aÊciwego organu, informujàc go o treÊci art. 66 § 2 Kodeksu post´powania administracyjnego.
§ 3.265) Je˝eli podanie wniesiono do organu niew∏aÊciwego, a organu w∏aÊciwego nie mo˝na ustaliç
na podstawie danych zawartych w podaniu, albo gdy
z podania wynika, ˝e w∏aÊciwym w sprawie jest sàd,
organ podatkowy zwraca podanie osobie, która je
wnios∏a, z odpowiednim pouczeniem. Zwrot podania
nast´puje w formie postanowienia, na które s∏u˝y za˝alenie.
———————
261)
262)

263)
264)
265)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 124 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 48
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37, i art. 1
pkt 125 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 48 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 37.
Dodany przez art. 1 pkt 125 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
Zdanie drugie dodane przez art. 53 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce
ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów administracyjnych
i ustaw´ — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Protoko∏y i adnotacje
Art. 172. § 1. Organ podatkowy sporzàdza zwi´z∏y
protokó∏ z ka˝dej czynnoÊci post´powania majàcej
istotne znaczenie dla rozstrzygni´cia sprawy, chyba ˝e
czynnoÊç zosta∏a w inny sposób utrwalona na piÊmie.
§ 2. W szczególnoÊci sporzàdza si´ protokó∏:
1) przyj´cia wniesionego ustnie podania;
2) przes∏uchania strony, Êwiadka i bieg∏ego;
3) ogl´dzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale
pracownika organu podatkowego;
4) ustnego og∏oszenia postanowienia.
Art. 173. § 1. Protokó∏ sporzàdza si´ tak, aby z jego
treÊci wynika∏o, kto, kiedy, gdzie i jakich czynnoÊci dokona∏, kto i w jakim charakterze by∏ przy nich obecny,
co i w jaki sposób w wyniku tych czynnoÊci ustalono
i jakie uwagi zg∏osi∏y obecne osoby.
§ 2. Protokó∏ odczytuje si´ wszystkim osobom
obecnym, bioràcym udzia∏ w czynnoÊci urz´dowej,
które powinny nast´pnie protokó∏ podpisaç. Odmow´
lub brak podpisu którejkolwiek osoby nale˝y omówiç
w protokóle.
Art. 174. § 1. Protokó∏ przes∏uchania powinien byç
odczytany i przed∏o˝ony do podpisu osobie zeznajàcej
niezw∏ocznie po z∏o˝eniu zeznania.
§ 2. W protokó∏ach przes∏uchania osoby, która z∏o˝y∏a zeznanie w j´zyku obcym, nale˝y podaç w przek∏adzie na j´zyk polski treÊç z∏o˝onego zeznania oraz
wskazaç osob´ i adres t∏umacza, który dokona∏ przek∏adu. T∏umacz powinien podpisaç protokó∏ przes∏uchania.
Art. 175. Organ podatkowy mo˝e zezwoliç na do∏àczenie do protokó∏u zeznania na piÊmie podpisanego
przez zeznajàcego oraz innych dokumentów majàcych
znaczenie dla sprawy.
Art. 176. SkreÊleƒ i poprawek w protokóle nale˝y
tak dokonywaç, aby wyrazy skreÊlone i poprawione
by∏y czytelne. Dokonanie skreÊleƒ i poprawek powinno byç potwierdzone w protokóle przed jego podpisaniem.
Art. 177. CzynnoÊci organu podatkowego, z których nie sporzàdza si´ protokó∏u, a które majà znacze———————
266)

Dodany przez art. 53 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 265.

Dziennik Ustaw Nr 8

— 663 —

nie dla sprawy lub toku post´powania, utrwala si´
w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika dokonujàcego tych czynnoÊci.
Rozdzia∏ 10

Poz. 60

zgromadzone w toku czynnoÊci sprawdzajàcych lub
kontroli podatkowej, z zastrze˝eniem art. 284a § 3,
art. 284b § 2 i art. 288 § 2, oraz materia∏y zgromadzone w toku post´powania karnego albo post´powania
w sprawach o przest´pstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

Udost´pnianie akt
Art. 178. § 1. W ka˝dym stadium post´powania organ podatkowy obowiàzany jest umo˝liwiç stronie
przeglàdanie akt sprawy oraz sporzàdzanie z nich notatek, kopii lub odpisów.
§ 2. CzynnoÊci okreÊlone w § 1 dokonywane sà
w lokalu organu podatkowego w obecnoÊci pracownika tego organu.
3.267)

§
Strona mo˝e ˝àdaç uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy
uwierzytelnionych odpisów.
Art. 179. § 1. Przepisów art. 178 nie stosuje si´ do
znajdujàcych si´ w aktach sprawy dokumentów obj´tych ochronà tajemnicy paƒstwowej, a tak˝e do innych dokumentów, które organ podatkowy wy∏àczy
z akt sprawy ze wzgl´du na interes publiczny.
§ 2. Odmowa umo˝liwienia stronie zapoznania si´
z dokumentami, o których mowa w § 1, sporzàdzania
z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania odpisów i kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów
nast´puje w drodze postanowienia.
§ 3. Na postanowienie, o którym mowa w § 2, s∏u˝y za˝alenie.
Rozdzia∏ 11
Dowody
Art. 180. § 1.268) Jako dowód nale˝y dopuÊciç
wszystko, co mo˝e przyczyniç si´ do wyjaÊnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
§ 2. Je˝eli przepis prawa nie wymaga urz´dowego
potwierdzenia okreÊlonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaÊwiadczenia, organ podatkowy odbiera
od strony, na jej wniosek, oÊwiadczenie z∏o˝one pod
rygorem odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe zeznania; przepis art. 196 § 3 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 181.269) Dowodami w post´powaniu podatkowym mogà byç w szczególnoÊci ksi´gi podatkowe, deklaracje z∏o˝one przez stron´, zeznania Êwiadków, opinie bieg∏ych, materia∏y i informacje zebrane w wyniku
ogl´dzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty
———————
267)
268)
269)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 126 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 127 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 128 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

Art. 182. § 1. Je˝eli z dowodów zgromadzonych
w toku post´powania podatkowego wynika potrzeba
uzupe∏nienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzàcymi z banku, bank jest obowiàzany na pisemne ˝àdanie naczelnika urz´du skarbowego lub naczelnika urz´du celnego do sporzàdzenia
i przekazania informacji dotyczàcych strony post´powania w zakresie:270)
1) posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszcz´dnoÊciowych, liczby tych rachunków,
a tak˝e obrotów i stanów tych rachunków;
2) posiadanych rachunków pieni´˝nych lub rachunków papierów wartoÊciowych, liczby tych rachunków, a tak˝e obrotów i stanów tych rachunków;
3) zawartych umów kredytowych lub umów po˝yczek pieni´˝nych, a tak˝e umów depozytowych;
4) nabytych za poÊrednictwem banków akcji Skarbu
Paƒstwa lub obligacji Skarbu Paƒstwa, a tak˝e obrotu tymi papierami wartoÊciowymi;
5) obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartoÊciowymi.
§ 2.271) Przepisy § 1 stosuje si´ odpowiednio do zak∏adów ubezpieczeƒ, funduszy inwestycyjnych i banków prowadzàcych dzia∏alnoÊç maklerskà, w zakresie
prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych,
a tak˝e do domów maklerskich.
§ 3.272) Towarzystwa funduszy inwestycyjnych na
pisemne ˝àdanie naczelnika urz´du skarbowego lub
naczelnika urz´du celnego sà obowiàzane do sporzàdzania informacji o umorzonych jednostkach uczestnictwa. Przepis § 1 w cz´Êci dotyczàcej wystàpienia
z ˝àdaniem stosuje si´ odpowiednio.
§ 4.273) ˚àdanie udzielenia informacji, o którym
mowa w § 1, nast´puje w drodze postanowienia.
Art. 183.274) Z ˝àdaniem sporzàdzenia i przekazania informacji, o których mowa w art. 182, naczelnik
———————
270)
271)

272)
273)
274)

Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 20
pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.
W brzmieniu ustalonym przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2004 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 16 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 15.
Dodany przez art. 1 pkt 129 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 17 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 15.
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urz´du skarbowego lub naczelnik urz´du celnego mo˝e wystàpiç po uprzednim wezwaniu do udzielenia informacji z tego zakresu albo do upowa˝nienia odpowiednio naczelnika urz´du skarbowego lub naczelnika
urz´du celnego do wystàpienia do instytucji finansowych o przekazanie tych informacji, a strona w wyznaczonym terminie:
1) nie udzieli∏a informacji;
2) nie upowa˝ni∏a odpowiednio naczelnika urz´du
skarbowego lub naczelnika urz´du celnego do wystàpienia do instytucji finansowych o przekazanie
informacji;
3) udzieli∏a informacji, które wymagajà uzupe∏nienia
lub porównania z informacjami pochodzàcymi
z instytucji finansowej.
Art. 184.274) § 1. Naczelnik urz´du skarbowego lub
naczelnik urz´du celnego, wyst´pujàc z ˝àdaniem,
o którym mowa w art. 182, powinien zwracaç szczególnà uwag´ na zasad´ szczególnego zaufania pomi´dzy instytucjami finansowymi a ich klientami.
§ 2. W ˝àdaniu okreÊla si´ zakres informacji oraz
termin ich przekazania. Przepis art. 82 § 4 stosuje si´
odpowiednio.
§ 3. ˚àdanie zawiera ponadto:
1) wskazanie przes∏anek uzasadniajàcych koniecznoÊç uzyskania informacji obj´tych ˝àdaniem;
2) dowody potwierdzajàce, ˝e strona:

Poz. 60

Art. 187. § 1. Organ podatkowy jest obowiàzany
zebraç i w sposób wyczerpujàcy rozpatrzyç ca∏y materia∏ dowodowy.
§ 2. Organ podatkowy mo˝e w ka˝dym stadium
post´powania zmieniç, uzupe∏niç lub uchyliç swoje
postanowienie dotyczàce przeprowadzenia dowodu.
§ 3. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi podatkowemu z urz´du nie wymagajà dowodu. Fakty znane organowi podatkowemu z urz´du nale˝y zakomunikowaç stronie.
Art. 188. ˚àdanie strony dotyczàce przeprowadzenia dowodu nale˝y uwzgl´dniç, je˝eli przedmiotem
dowodu sà okolicznoÊci majàce znaczenie dla sprawy,
chyba ˝e okolicznoÊci te stwierdzone sà wystarczajàco
innym dowodem.
Art. 189. § 1. Organ podatkowy mo˝e wyznaczyç
stronie termin do przedstawienia dowodu b´dàcego
w jej posiadaniu.
§ 2. Termin ustala si´ uwzgl´dniajàc charakter dowodu i stan post´powania, przy czym nie mo˝e on byç
krótszy ni˝ 3 dni.
Art. 190. § 1. Strona powinna byç zawiadomiona
o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznaƒ Êwiadków, opinii bieg∏ych lub ogl´dzin przynajmniej na 7 dni przed terminem.
§ 2. Strona ma prawo braç udzia∏ w przeprowadzaniu dowodu, mo˝e zadawaç pytania Êwiadkom i bieg∏ym oraz sk∏adaç wyjaÊnienia.

a) odmówi∏a udzielenia informacji lub
b) nie wyrazi∏a zgody na udzielenie naczelnikowi
urz´du skarbowego lub naczelnikowi urz´du
celnego upowa˝nienia do za˝àdania tych informacji, lub
c) w terminie okreÊlonym przez naczelnika urz´du
skarbowego lub naczelnika urz´du celnego nie
udzieli∏a informacji albo upowa˝nienia.
§ 4. Odpis ˝àdania naczelnik urz´du skarbowego
lub naczelnik urz´du celnego przekazuje odpowiednio
dyrektorowi nadrz´dnej izby skarbowej lub dyrektorowi nadrz´dnej izby celnej.
Art. 185.275) Instytucje finansowe wymienione
w art. 182 odmawiajà udzielenia informacji, je˝eli ˝àdanie naczelnika urz´du celnego lub naczelnika urz´du skarbowego nie spe∏nia wymogów formalnych
okreÊlonych w art. 184 § 2 i 3.
Art. 186. (uchylony).276)
———————
275)
276)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 20 pkt 18 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 15.
Przez art. 1 pkt 131 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

Art. 191.277) Organ podatkowy ocenia na podstawie ca∏ego zebranego materia∏u dowodowego, czy
dana okolicznoÊç zosta∏a udowodniona.
Art. 192. OkolicznoÊç faktyczna mo˝e byç uznana
za udowodnionà, je˝eli strona mia∏a mo˝liwoÊç wypowiedzenia si´ co do przeprowadzonych dowodów.
Art. 193. § 1. Ksi´gi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowià dowód tego, co
wynika z zawartych w nich zapisów.
§ 2. Ksi´gi podatkowe uwa˝a si´ za rzetelne, je˝eli
dokonywane w nich zapisy odzwierciedlajà stan rzeczywisty.
§ 3. Za niewadliwe uwa˝a si´ ksi´gi podatkowe
prowadzone zgodnie z zasadami wynikajàcymi z odr´bnych przepisów.
§ 4. Organ podatkowy nie uznaje za dowód w rozumieniu przepisu § 1 ksiàg podatkowych, które sà
prowadzone nierzetelnie lub w sposób wadliwy.
———————
277)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 132 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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§ 5. Organ podatkowy uznaje jednak za dowód
ksi´gi podatkowe, które prowadzone sà w sposób wadliwy, je˝eli wady nie majà istotnego znaczenia dla
sprawy.

skich wymienionych w § 1 na odpowiedzialnoÊç karnà, karnà skarbowà albo spowodowaç naruszenie
obowiàzku zachowania ustawowo chronionej tajemnicy zawodowej.

§ 6. Je˝eli organ podatkowy stwierdzi, ˝e ksi´gi
podatkowe sà prowadzone nierzetelnie lub w sposób
wadliwy, to w protokóle badania ksiàg okreÊla, za jaki
okres i w jakiej cz´Êci nie uznaje ksiàg za dowód tego,
co wynika z zawartych w nich zapisów.

§ 3.280) Przed odebraniem zeznania organ podatkowy poucza Êwiadka o prawie odmowy zeznaƒ i odpowiedzi na pytania oraz uprzedza o odpowiedzialnoÊci
karnej za fa∏szywe zeznania.

§ 7. Odpis protokó∏u, o którym mowa w § 6, organ
podatkowy dor´cza stronie.
§ 8. Strona, w terminie 14 dni od dnia dor´czenia
protokó∏u, mo˝e wnieÊç zastrze˝enia do zawartych
w nim ustaleƒ, przedstawiajàc jednoczeÊnie dowody,
które umo˝liwià organowi podatkowemu prawid∏owe
okreÊlenie podstawy opodatkowania.
Art. 194. § 1.278) Dokumenty urz´dowe sporzàdzone w formie okreÊlonej przepisami prawa przez powo∏ane do tego organy w∏adzy publicznej stanowià dowód tego, co zosta∏o w nich urz´dowo stwierdzone.
§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do dokumentów urz´dowych sporzàdzonych przez inne jednostki, je˝eli na podstawie odr´bnych przepisów
uprawnione sà do ich wydawania.
§ 3.279) Przepisy § 1 i 2 nie wy∏àczajà mo˝liwoÊci
przeprowadzenia dowodu przeciwko dokumentom
wymienionym w tych przepisach.
Art. 195. Âwiadkami nie mogà byç:
1) osoby niezdolne do postrzegania lub komunikowania swych spostrze˝eƒ;
2) osoby obowiàzane do zachowania tajemnicy paƒstwowej lub s∏u˝bowej na okolicznoÊci obj´te tajemnicà, je˝eli nie zosta∏y, w trybie okreÊlonym
obowiàzujàcymi przepisami, zwolnione od obowiàzku zachowania tej tajemnicy;
3) duchowni prawnie uznanych wyznaƒ — co do faktów obj´tych tajemnicà spowiedzi.
Art. 196. § 1. Nikt nie ma prawa odmówiç zeznaƒ
w charakterze Êwiadka, z wyjàtkiem ma∏˝onka strony,
wst´pnych, zst´pnych i rodzeƒstwa strony oraz powinowatych pierwszego stopnia, jak równie˝ osób pozostajàcych ze stronà w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznaƒ trwa tak˝e
po ustaniu ma∏˝eƒstwa, przysposobienia, opieki lub
kurateli.
§ 2. Âwiadek mo˝e odmówiç odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedê mog∏aby naraziç jego lub jego bli———————
278)
279)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 133 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 133 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

§ 4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych40), w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób sporzàdzania oraz przechowywania protokó∏ów zeznaƒ obejmujàcych okolicznoÊci, na które rozciàga si´ obowiàzek zachowania tajemnicy paƒstwowej, s∏u˝bowej lub
zawodowej.
Art. 197.281) § 1. W przypadku gdy w sprawie wymagane sà wiadomoÊci specjalne, organ podatkowy
mo˝e powo∏aç na bieg∏ego osob´ dysponujàcà takimi
wiadomoÊciami, w celu wydania opinii.
§ 2. Powo∏anie na bieg∏ego nast´puje z urz´du, je˝eli opinii bieg∏ego wymagajà przepisy prawa podatkowego.
§ 3. Do wy∏àczenia bieg∏ego stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 130 § 1 i 2. W pozosta∏ym zakresie do
bieg∏ych stosuje si´ przepisy dotyczàce przes∏uchania
Êwiadków.
Art. 198. § 1. Organ podatkowy mo˝e w razie potrzeby przeprowadziç ogl´dziny.
§ 2. Je˝eli przedmiot ogl´dzin znajduje si´ u osób
trzecich, osoby te sà obowiàzane, na wezwanie organu podatkowego, do okazania tego przedmiotu.
Art. 199.282) Organ podatkowy mo˝e przes∏uchaç
stron´ po wyra˝eniu przez nià zgody. Do przes∏uchania strony stosuje si´ przepisy dotyczàce Êwiadka,
z wy∏àczeniem przepisów o Êrodkach przymusu.
Art. 200. § 1.283) Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do
wypowiedzenia si´ w sprawie zebranego materia∏u
dowodowego.
§ 2.284) Przepisu § 1 nie stosuje si´:
1) w przypadkach przewidzianych w art. 123 § 2 oraz
w art. 165 § 5;
2) w sprawach zabezpieczenia i zastawu skarbowego.
———————
280)
281)
282)
283)
284)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 134 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 135 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 136 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 137 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 137 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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Zawieszenie post´powania
Art. 201. § 1. Organ podatkowy zawiesza post´powanie:
1) w razie Êmierci strony, je˝eli post´powanie nie
podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe;
2) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest
uzale˝nione od rozstrzygni´cia zagadnienia
wst´pnego przez inny organ lub sàd;
3) w razie Êmierci przedstawiciela ustawowego strony;
4) w razie utraty przez stron´ lub jej ustawowego
przedstawiciela zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych;
5)285) w sprawie dotyczàcej odpowiedzialnoÊci osoby
trzeciej — do dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 108 § 2, stanie si´ ostateczna, z zastrze˝eniem art. 108 § 3 oraz art. 115 § 4.
§ 2. Postanowienie w sprawie zawieszenia post´powania organ podatkowy dor´cza stronie lub jej
spadkobiercom.
§ 3. Na postanowienie w sprawie zawieszenia post´powania s∏u˝y za˝alenie.
202.286)

Art.
Organ podatkowy, który zawiesi∏ post´powanie z przyczyn okreÊlonych w art. 201 § 1
pkt 1, 3 i 4, nie podejmuje ˝adnych czynnoÊci, z wyjàtkiem tych, które majà na celu podj´cie post´powania
albo zabezpieczenie dowodu.
Art. 203. § 1. Organ podatkowy, który zawiesi∏ post´powanie z przyczyny okreÊlonej w art. 201 § 1 pkt 2,
wzywa równoczeÊnie stron´ do wystàpienia w oznaczonym terminie do w∏aÊciwego organu lub sàdu
o rozstrzygni´cie zagadnienia wst´pnego, chyba ˝e
strona wyka˝e, ˝e ju˝ zwróci∏a si´ w tej sprawie do
w∏aÊciwego organu lub sàdu.

§ 3. W postanowieniu o zawieszeniu post´powania organ podatkowy poucza stron´ o treÊci § 2.
Art. 204a.287) W post´powaniu przed organami
celnymi, w sprawach dotyczàcych podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego z tytu∏u importu towarów, stosuje si´ przepis art. 87 Prawa celnego.
Art. 205. § 1.288) Organ podatkowy podejmuje
z urz´du lub na wniosek strony, w drodze postanowienia, zawieszone post´powanie, gdy ustàpi∏y przyczyny uzasadniajàce jego zawieszenie.
§ 2. Na postanowienie o odmowie podj´cia zawieszonego post´powania s∏u˝y stronie za˝alenie.
Art. 205a.289) § 1. Organ podatkowy podejmuje post´powanie z urz´du, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególnoÊci:
1) w razie Êmierci strony — po zg∏oszeniu si´ lub po
ustaleniu spadkobierców zmar∏ego albo po ustanowieniu, w trybie okreÊlonym odr´bnymi przepisami, kuratora spadku;
2) w razie utraty zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych —
po ustanowieniu kuratora;
3) w razie braku przedstawiciela ustawowego — po
jego ustanowieniu;
4) gdy rozstrzygni´cie sprawy jest uzale˝nione od
rozstrzygni´cia zagadnienia wst´pnego przez inny
organ lub sàd — w dniu powzi´cia przez organ podatkowy wiadomoÊci o uprawomocnieniu si´
orzeczenia koƒczàcego to post´powanie.
§ 2. Je˝eli w ciàgu roku od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu post´powania nie zg∏oszà si´
lub nie zostanà ustaleni spadkobiercy zmar∏ej strony,
organ podatkowy mo˝e zwróciç si´ do sàdu o ustanowienie kuratora spadku, chyba ˝e kurator taki ju˝
wczeÊniej zosta∏ ustanowiony.
Art. 206. Zawieszenie post´powania wstrzymuje
bieg terminów przewidzianych w niniejszym dziale.

§ 2. Je˝eli strona nie wystàpi∏a do w∏aÊciwego organu lub sàdu w wyznaczonym terminie, organ podatkowy z urz´du zwróci si´ do w∏aÊciwego organu lub
sàdu o rozstrzygni´cie zagadnienia wst´pnego.
Art. 204. § 1. Organ podatkowy, na wniosek strony,
mo˝e zawiesiç post´powanie w sprawie udzielenia
ulg w zap∏acie zobowiàzaƒ podatkowych.
§ 2. Je˝eli w ciàgu 3 lat od daty zawieszenia post´powania strona nie zwróci si´ o jego podj´cie, ˝àdanie
wszcz´cia post´powania uwa˝a si´ za wycofane.
———————
285)
286)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 138 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 139 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

Poz. 60

Rozdzia∏ 13
Decyzje
Art. 207. § 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie
w drodze decyzji, chyba ˝e przepisy niniejszej ustawy
stanowià inaczej.
§ 2. Decyzja rozstrzyga spraw´ co do jej istoty albo
w inny sposób koƒczy post´powanie w danej instancji.
———————
287)
288)
289)

Dodany przez art. 18 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 227.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 140 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 141 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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Art. 208. § 1. Gdy post´powanie z jakiejkolwiek
przyczyny sta∏o si´ bezprzedmiotowe, organ podatkowy wydaje decyzj´ o umorzeniu post´powania.

skarga do sàdu administracyjnego, zawiera ponadto
pouczenie o mo˝liwoÊci wniesienia powództwa lub
skargi.

§ 2.290) Organ podatkowy mo˝e umorzyç post´powanie, je˝eli wystàpi o to strona, na której ˝àdanie post´powanie zosta∏o wszcz´te, a nie sprzeciwiajà si´ temu inne strony oraz nie zagra˝a to interesowi publicznemu.

§ 3. Przepisy prawa podatkowego mogà okreÊlaç
tak˝e inne sk∏adniki, które powinna zawieraç decyzja.

Art. 209. § 1. Je˝eli przepis prawa uzale˝nia wydanie decyzji od zaj´cia stanowiska przez inny organ,
w tym wyra˝enia opinii lub zgody albo wyra˝enia stanowiska w innej formie, decyzj´ wydaje si´ po zaj´ciu
stanowiska przez ten organ.
§ 2. Organ podatkowy za∏atwiajàcy spraw´, zwracajàc si´ do innego organu o zaj´cie stanowiska, zawiadamia o tym stron´.
§ 3. Organ, do którego zwrócono si´ o zaj´cie stanowiska, obowiàzany jest przedstawiç je niezw∏ocznie, jednak nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od dnia
dor´czenia wystàpienia o zaj´cie stanowiska.
§ 4.291) Organ obowiàzany do zaj´cia stanowiska
mo˝e w razie potrzeby przeprowadziç post´powanie
wyjaÊniajàce.
§ 5.292) Zaj´cie stanowiska przez ten organ nast´puje w drodze postanowienia, na które s∏u˝y za˝alenie, o ile odr´bne przepisy nie stanowià inaczej.
§ 6.292) W przypadku braku stanowiska w terminie
okreÊlonym w § 3 stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 139—142.
Art. 210. § 1. Decyzja zawiera:
1) oznaczenie organu podatkowego;

§ 4.293) Uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera
w szczególnoÊci wskazanie faktów, które organ uzna∏
za udowodnione, dowodów, którym da∏ wiar´, oraz
przyczyn, dla których innym dowodom odmówi∏ wiarygodnoÊci, uzasadnienie prawne zaÊ zawiera wyjaÊnienie podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem
przepisów prawa.
§ 5. Mo˝na odstàpiç od uzasadnienia decyzji, gdy
uwzgl´dnia ona w ca∏oÊci ˝àdanie strony. Nie dotyczy
to decyzji wydanej na skutek odwo∏ania bàdê na podstawie której przyznano ulg´ w zap∏acie podatku.
Art. 211. Decyzj´ dor´cza si´ stronie na piÊmie.
Art. 212.294) Organ podatkowy, który wyda∏ decyzj´, jest nià zwiàzany od chwili jej dor´czenia, z zastrze˝eniem art. 67 § 5.
Art. 213.295) § 1. Strona mo˝e w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia decyzji za˝àdaç jej uzupe∏nienia co do
rozstrzygni´cia lub co do prawa odwo∏ania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sàdu powszechnego lub co do skargi do sàdu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji
pouczenia w tych kwestiach.
§ 2. Organ podatkowy mo˝e z urz´du, w ka˝dym
czasie, uzupe∏niç albo sprostowaç decyzj´ w zakresie,
o którym mowa w § 1.
§ 3. Uzupe∏nienie lub sprostowanie decyzji nast´puje w drodze decyzji.

2) dat´ jej wydania;
3) oznaczenie strony;
4) powo∏anie podstawy prawnej;
5) rozstrzygni´cie;
6) uzasadnienie faktyczne i prawne;
7) pouczenie o trybie odwo∏awczym — je˝eli od decyzji s∏u˝y odwo∏anie;
8) podpis osoby upowa˝nionej, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska s∏u˝bowego.
§ 2. Decyzja, w stosunku do której mo˝e zostaç
wniesione powództwo do sàdu powszechnego lub
———————
290)
291)
292)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 142 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 143 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 143 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.

§ 4. W przypadku wydania decyzji o uzupe∏nieniu
lub sprostowaniu decyzji termin do wniesienia odwo∏ania lub skargi biegnie od dnia dor´czenia tej decyzji.
§ 5. Odmowa uzupe∏nienia lub sprostowania decyzji nast´puje w drodze postanowienia, na które s∏u˝y
za˝alenie. Przepis § 4 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 214. Nie mo˝e szkodziç stronie b∏´dne pouczenie w decyzji co do prawa odwo∏ania, wniesienia powództwa do sàdu powszechnego lub skargi do sàdu
administracyjnego albo brak takiego pouczenia.
Art. 215. § 1. Organ podatkowy mo˝e, z urz´du lub
na ˝àdanie strony, prostowaç w drodze postanowienia
———————
293)
294)
295)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 144 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 145 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 146 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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Poz. 60
Rozdzia∏ 15

b∏´dy rachunkowe oraz inne oczywiste omy∏ki w wydanej przez ten organ decyzji.

Odwo∏ania
§ 2. Organ podatkowy, który wyda∏ decyzj´, na ˝àdanie strony lub organu egzekucyjnego wyjaÊnia
w drodze postanowienia wàtpliwoÊci co do treÊci decyzji.
§ 3. Na postanowienie w sprawie sprostowania
i wyjaÊnienia s∏u˝y za˝alenie.
Rozdzia∏ 14
Postanowienia
Art. 216. § 1. W toku post´powania organ podatkowy wydaje postanowienia.
§ 2. Postanowienia dotyczà poszczególnych kwestii wynikajàcych w toku post´powania podatkowego,
lecz nie rozstrzygajà o istocie sprawy, chyba ˝e przepisy niniejszej ustawy stanowià inaczej.
Art. 217. § 1. Postanowienie zawiera:
1) oznaczenie organu podatkowego;
2) dat´ jego wydania;
3) oznaczenie strony albo innych osób bioràcych
udzia∏ w post´powaniu;
4) powo∏anie podstawy prawnej;
5) rozstrzygni´cie;
6) pouczenie, czy i w jakim trybie s∏u˝y na nie za˝alenie lub skarga do sàdu administracyjnego;
7) podpis osoby upowa˝nionej, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska s∏u˝bowego.
§ 2. Postanowienie zawiera uzasadnienie faktyczne
i prawne, je˝eli s∏u˝y na nie za˝alenie lub skarga do sàdu administracyjnego oraz gdy wydane zosta∏o na
skutek za˝alenia na postanowienie.
Art. 218. Postanowienie, od którego s∏u˝y za˝alenie lub skarga do sàdu administracyjnego, dor´cza si´
na piÊmie.
Art. 219.296) Do postanowieƒ stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 208, 210 § 3—5 oraz
art. 211—215, a do postanowieƒ, na które przys∏uguje
za˝alenie oraz postanowieƒ, o których mowa
w art. 228 § 1, stosuje si´ równie˝ art. 240—249 oraz
art. 252, z tym ˝e zamiast decyzji, o których mowa
w art. 243 § 3, art. 245 § 1 i art. 248 § 3, wydaje si´ postanowienie.
———————
296)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 147 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

Art. 220.297) § 1. Od decyzji organu podatkowego
wydanej w pierwszej instancji s∏u˝y stronie odwo∏anie
tylko do jednej instancji.
§ 2. W∏aÊciwy do rozpatrzenia odwo∏ania jest organ podatkowy wy˝szego stopnia.
Art. 221.298) W przypadku wydania decyzji
w pierwszej instancji przez ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych40), dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub przez samorzàdowe kolegium odwo∏awcze odwo∏anie od decyzji rozpatruje
ten sam organ podatkowy, stosujàc odpowiednio
przepisy o post´powaniu odwo∏awczym.
Art. 222. Odwo∏anie od decyzji organu podatkowego powinno zawieraç zarzuty przeciw decyzji, okreÊlaç
istot´ i zakres ˝àdania b´dàcego przedmiotem odwo∏ania oraz wskazywaç dowody uzasadniajàce to ˝àdanie.
Art. 223. § 1. Odwo∏anie wnosi si´ do w∏aÊciwego
organu odwo∏awczego za poÊrednictwem organu podatkowego, który wyda∏ decyzj´.
§ 2. Odwo∏anie wnosi si´ w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia:
1) decyzji stronie;
2) zawiadomienia, o którym mowa w art. 103 § 1.
Art. 223a.299) Wykonanie decyzji, której podstawà
jest przepis art. 24b, podlega wstrzymaniu do dnia
up∏ywu terminu do wniesienia odwo∏ania.
Art. 224.300) § 1. Wniesienie odwo∏ania od decyzji
organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania,
z zastrze˝eniem art. 224a.
§ 2. Organ podatkowy, ze wzgl´du na szczególnie
wa˝ny interes strony, mo˝e na jej wniosek lub z urz´du, w drodze postanowienia, wstrzymaç wykonanie
decyzji w ca∏oÊci lub w cz´Êci.
§ 3. W sprawie wstrzymania wykonania decyzji postanawia:
1) organ, który wyda∏ decyzj´ — do czasu przekazania
odwo∏ania wraz z aktami sprawy w∏aÊciwemu organowi odwo∏awczemu;
2) organ odwo∏awczy — po otrzymaniu odwo∏ania
wraz z aktami sprawy.
———————
297)
298)

299)
300)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 148 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 149 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3, i art. 20 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.
Dodany przez art. 1 pkt 150 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 151 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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§ 4. Postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji mo˝e byç w ka˝dym czasie uchylone lub
zmienione. Przepis § 3 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 224a.301) Wykonanie zaskar˝onej decyzji wydanej na podstawie art. 24b lub decyzji utrzymujàcej
w mocy decyzj´ wydanà na tej podstawie podlega
wstrzymaniu z mocy prawa — do czasu rozpatrzenia
skargi przez sàd.
Art. 224b.302) Wstrzymanie wykonania decyzji nie
pozbawia podatnika prawa do wykonania takiej decyzji.
Art. 225.303) Je˝eli odwo∏anie nie zosta∏o rozpatrzone w terminie okreÊlonym w art. 139 § 3, a decyzja
do tego czasu nie zosta∏a wykonana, jej wykonanie
ulega wstrzymaniu z mocy prawa w granicach okreÊlonych w odwo∏aniu — do dnia dor´czenia decyzji organu odwo∏awczego.
Art. 226. § 1. Je˝eli organ podatkowy, który wyda∏
decyzj´, uzna, ˝e odwo∏anie wniesione przez stron´
zas∏uguje na uwzgl´dnienie w ca∏oÊci, wyda nowà decyzj´, którà uchyli lub zmieni zaskar˝onà decyzj´.
§ 2. Od nowej decyzji s∏u˝y stronie odwo∏anie.
Art. 227. § 1.304) Organ podatkowy, do którego
wp∏yn´∏o odwo∏anie, przekazuje je wraz z aktami sprawy organowi odwo∏awczemu bez zb´dnej zw∏oki, jednak nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwo∏ania, chyba ˝e w tym terminie wyda decyzj´
na podstawie art. 226.
§ 2. Organ podatkowy, przekazujàc spraw´, jest
obowiàzany ustosunkowaç si´ do przedstawionych
zarzutów.
Art. 228. § 1. Organ odwo∏awczy stwierdza w formie postanowienia:

§ 2. Postanowienia w sprawach wymienionych
w § 1 sà ostateczne.
Art. 229. Organ odwo∏awczy mo˝e przeprowadziç,
na ˝àdanie strony lub z urz´du, dodatkowe post´powanie w celu uzupe∏nienia dowodów i materia∏ów
w sprawie albo zleciç przeprowadzenie tego post´powania organowi, który wyda∏ decyzj´.
Art. 230. § 1.306) W przypadku gdy w toku post´powania odwo∏awczego organ rozpatrujàcy odwo∏anie
stwierdzi, ˝e zobowiàzanie podatkowe zosta∏o ustalone lub okreÊlone w wysokoÊci ni˝szej albo kwota
zwrotu podatku zosta∏a okreÊlona w wysokoÊci wy˝szej, ni˝ to wynika z przepisów prawa podatkowego,
lub ˝e okreÊlono strat´ w wysokoÊci wy˝szej od poniesionej, zwraca spraw´ organowi pierwszej instancji
w celu dokonania wymiaru uzupe∏niajàcego poprzez
zmian´ wydanej decyzji. Postanowienie o przekazaniu
sprawy organ odwo∏awczy dor´cza stronie.
§ 1a.307) Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio,
w przypadku gdy ró˝nica mi´dzy podatkiem naliczonym a nale˝nym w rozumieniu przepisów o podatku
od towarów i us∏ug, obni˝ajàca podatek nale˝ny za nast´pne okresy rozliczeniowe, zosta∏a okreÊlona w wysokoÊci wy˝szej, ni˝ to wynika z przepisów o podatku
od towarów i us∏ug.
§ 2. Nowa decyzja wydawana jest zgodnie ze stanem prawnym obowiàzujàcym w dniu powstania obowiàzku podatkowego.
§ 3. Od nowej decyzji s∏u˝y stronie odwo∏anie, które podlega rozpatrzeniu ∏àcznie z odwo∏aniem wniesionym od zmienionej decyzji.
§ 4. Je˝eli strona nie z∏o˝y∏a odwo∏ania od nowej
decyzji, organ odwo∏awczy rozpatruje odwo∏anie od
decyzji, która uleg∏a zmianie.
Art. 231. (uchylony).308)

1) niedopuszczalnoÊç odwo∏ania;
2) uchybienie terminowi do wniesienia odwo∏ania;
3)305) pozostawienie odwo∏ania bez rozpatrzenia, je˝eli nie spe∏nia warunków wynikajàcych z art. 222.
———————
301)

302)
303)
304)
305)

Dodany przez art. 1 pkt 152 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 12 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych, ustawy o prokuraturze,
ustawy — Prawo o ustroju sàdów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 2256), który
wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Dodany przez art. 1 pkt 152 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 153 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 154 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 155 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

Poz. 60

Art. 232.309) § 1. Strona mo˝e cofnàç odwo∏anie
przed wydaniem decyzji przez organ odwo∏awczy,
z zastrze˝eniem § 2.
§ 2. Organ odwo∏awczy odmawia uwzgl´dnienia
cofni´cia odwo∏ania, je˝eli zachodzi prawdopodobieƒstwo pozostawienia w mocy decyzji wydanej z naruszeniem przepisów, które uzasadnia jej uchylenie lub
zmian´.
———————
306)
307)
308)
309)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 156 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 156 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
Przez art. 1 pkt 157 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 158 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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Art. 233.310) § 1. Organ odwo∏awczy wydaje decyzj´, w której:
1) utrzymuje w mocy decyzj´ organu pierwszej instancji albo
2) uchyla decyzj´ organu pierwszej instancji:
a) w ca∏oÊci lub w cz´Êci — i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub uchylajàc t´ decyzj´
— umarza post´powanie w sprawie,
b) w ca∏oÊci i spraw´ przekazuje do rozpatrzenia
w∏aÊciwemu organowi pierwszej instancji, je˝eli decyzja ta zosta∏a wydana z naruszeniem
przepisów o w∏aÊciwoÊci, albo

Poz. 60

Art. 237. Postanowienie, na które nie s∏u˝y za˝alenie, strona mo˝e zaskar˝yç tylko w odwo∏aniu od decyzji.
Art. 238.312) Wniesienie za˝alenia nie wstrzymuje
wykonania postanowienia, jednak˝e organ podatkowy, który wyda∏ postanowienie, mo˝e w uzasadnionych przypadkach, na wniosek strony, wstrzymaç jego
wykonanie.
Art. 239. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do za˝aleƒ majà odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczàce odwo∏aƒ.
Rozdzia∏ 17

3) umarza post´powanie odwo∏awcze.
§ 2. Organ odwo∏awczy mo˝e uchyliç w ca∏oÊci decyzj´ organu pierwszej instancji i przekazaç spraw´ do
ponownego rozpatrzenia przez ten organ, je˝eli rozstrzygni´cie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia post´powania dowodowego w ca∏oÊci lub
w znacznej cz´Êci. Przekazujàc spraw´, organ odwo∏awczy wskazuje okolicznoÊci faktyczne, które nale˝y
zbadaç przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
§ 3. W sprawach nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci organów jednostek samorzàdu terytorialnego organ odwo∏awczy uprawniony jest do wydania decyzji uchylajàcej i rozstrzygajàcej spraw´ co do istoty jedynie
w przypadku, gdy przepisy prawa nie pozostawiajà
sposobu jej rozstrzygni´cia uznaniu organu jednostki
samorzàdu terytorialnego. W pozosta∏ych przypadkach organ odwo∏awczy, uwzgl´dniajàc odwo∏anie,
uchyla zaskar˝onà decyzj´, stosujàc odpowiednio § 2.
234.311)

Organ odwo∏awczy nie mo˝e wydaç
Art.
decyzji na niekorzyÊç strony odwo∏ujàcej si´, chyba ˝e
zaskar˝ona decyzja ra˝àco narusza prawo lub interes
publiczny.
Art. 235. W sprawach nieuregulowanych
w art. 220—234 w post´powaniu przed organami odwo∏awczymi majà odpowiednie zastosowanie przepisy
o post´powaniu przed organami pierwszej instancji.
Rozdzia∏ 16
Za˝alenia
Art. 236. § 1. Na wydane w toku post´powania postanowienie s∏u˝y za˝alenie, gdy ustawa tak stanowi.
§ 2. Za˝alenie wnosi si´ w terminie 7 dni od dnia
dor´czenia:
1) postanowienia stronie;
2) zawiadomienia, o którym mowa w art. 103 § 1.
———————
310)
311)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 159 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 51 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 37.

Wznowienie post´powania
Art. 240. § 1. W sprawie zakoƒczonej decyzjà ostatecznà wznawia si´ post´powanie, je˝eli:
1) dowody, na których podstawie ustalono istotne
dla sprawy okolicznoÊci faktyczne, okaza∏y si´ fa∏szywe;
2) decyzja wydana zosta∏a w wyniku przest´pstwa;
3) decyzja wydana zosta∏a przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wy∏àczeniu stosownie do art. 130—132;
4) strona nie z w∏asnej winy nie bra∏a udzia∏u w post´powaniu;
5) wyjdà na jaw istotne dla sprawy nowe okolicznoÊci faktyczne lub nowe dowody istniejàce w dniu
wydania decyzji nieznane organowi, który wyda∏
decyzj´;
6) decyzja wydana zosta∏a bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;
7) decyzja zosta∏a wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sàdu, które zosta∏y nast´pnie
uchylone lub zmienione w sposób mogàcy mieç
wp∏yw na treÊç wydanej decyzji;
8)313) zosta∏a wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodnoÊci z Konstytucjà Rzeczypospolitej
Polskiej, ustawà lub ratyfikowanà umowà mi´dzynarodowà orzek∏ Trybuna∏ Konstytucyjny.
§ 2. Je˝eli sfa∏szowanie dowodu lub pope∏nienie
przest´pstwa jest oczywiste, a wznowienie post´powania jest niezb´dne w celu ochrony interesu publicznego, post´powanie z przyczyn okreÊlonych w § 1
pkt 1 lub 2 mo˝e byç wznowione równie˝ przed wyda———————
312)
313)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 160 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 161 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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niem przez sàd lub inny organ orzeczenia stwierdzajàcego 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 sàdem lub innym organem nie mo˝e
byç wszcz´te na skutek up∏ywu czasu lub z innych
przyczyn, okreÊlonych w przepisach prawa.

Poz. 60

§ 3.318) Przepis § 2 nie dotyczy przypadków, w których decyzja w ostatniej instancji zosta∏a wydana
przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby
celnej lub samorzàdowe kolegium odwo∏awcze.
Art. 245.319) § 1. Organ podatkowy po przeprowadzeniu post´powania okreÊlonego w art. 243 § 2 wydaje decyzj´, w której:

§ 2.314) Wznowienie post´powania z przyczyny wymienionej w art. 240 § 1:

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

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

2) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli nie stwierdzi istnienia
przes∏anek okreÊlonych w art. 240 § 1;

Art. 241. § 1. Wznowienie post´powania nast´puje z urz´du lub na ˝àdanie strony.

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

3) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli stwierdzi istnienie przes∏anek okreÊlonych w art. 240 § 1, lecz:
a) w wyniku uchylenia mog∏aby zostaç wydana
wy∏àcznie decyzja rozstrzygajàca istot´ sprawy
tak jak decyzja dotychczasowa, albo

Art. 242. (uchylony).315)
Art. 243. § 1.316) W razie dopuszczalnoÊci wznowienia post´powania organ podatkowy wydaje postanowienie o wznowieniu post´powania.
§ 1a.317) Wznowienie post´powania jest niedopuszczalne po up∏ywie terminów przewidzianych
w art. 68 lub w art. 70.
§ 2. Postanowienie stanowi podstaw´ do przeprowadzenia przez w∏aÊciwy organ post´powania co do
przes∏anek wznowienia oraz co do rozstrzygni´cia
istoty sprawy.
§ 3. Odmowa wznowienia post´powania nast´puje w drodze decyzji.
Art. 244. § 1. Organem w∏aÊciwym w sprawach
wymienionych w art. 243 jest organ, który wyda∏
w sprawie decyzj´ w ostatniej instancji.
§ 2. Je˝eli przyczynà wznowienia post´powania
jest dzia∏anie organu wymienionego w § 1, o wznowieniu post´powania rozstrzyga organ wy˝szego
stopnia, który równoczeÊnie wyznacza organ w∏aÊciwy w sprawach wymienionych w art. 243 § 2.

b) wydanie nowej decyzji orzekajàcej co do istoty sprawy nie mog∏oby nastàpiç z uwagi na
up∏yw terminów przewidzianych w art. 68 lub
art. 70.
§ 2. Odmawiajàc uchylenia decyzji w przypadkach
wymienionych w § 1 pkt 3, organ podatkowy w rozstrzygni´ciu stwierdza istnienie przes∏anek okreÊlonych w art. 240 § 1 oraz wskazuje okolicznoÊci uniemo˝liwiajàce uchylenie decyzji.
Art. 246. § 1. Organ podatkowy w∏aÊciwy w sprawie wznowienia post´powania wstrzyma z urz´du lub
na ˝àdanie strony wykonanie decyzji, je˝eli okolicznoÊci sprawy wskazujà na prawdopodobieƒstwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia post´powania.
§ 2.320) Na postanowienie w sprawie wstrzymania
wykonania decyzji s∏u˝y stronie za˝alenie, chyba ˝e
postanowienie zosta∏o wydane przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, dyrektora izby
skarbowej, dyrektora izby celnej lub samorzàdowe kolegium odwo∏awcze.
———————
318)

———————
314)
315)
316)
317)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 162 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Przez art. 1 pkt 163 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 164 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 164 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.

319)
320)

Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 64 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 37, art. 1 pkt 165 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3, i art. 20 pkt 20 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 15.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 166 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 64 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 37, art. 1 pkt 167 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3, i art. 20 pkt 21 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 15.
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Rozdzia∏ 18

Stwierdzenie niewa˝noÊci decyzji
Art. 247. § 1. Organ podatkowy stwierdza niewa˝noÊç decyzji ostatecznej, która:
1) zosta∏a wydana z naruszeniem przepisów o w∏aÊciwoÊci;
2) zosta∏a wydana bez podstawy prawnej;
3) zosta∏a wydana z ra˝àcym naruszeniem prawa;

Poz. 60

3)325) minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, je˝eli decyzja zosta∏a wydana przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej, z tym
˝e w tym przypadku post´powanie mo˝e byç
wszcz´te wy∏àcznie z urz´du.
§ 3. Rozstrzygni´cie w sprawie stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji nast´puje w drodze decyzji.
Art. 249.326) § 1. Organ podatkowy wydaje decyzj´
o odmowie wszcz´cia post´powania w sprawie
stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji ostatecznej, je˝eli
w szczególnoÊci:

4) dotyczy sprawy ju˝ poprzednio rozstrzygni´tej innà decyzjà ostatecznà;

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

5) zosta∏a skierowana do osoby nieb´dàcej stronà
w sprawie;

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

6) by∏a niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalnoÊç ma charakter trwa∏y;
7) zawiera wad´ powodujàcà jej niewa˝noÊç na mocy wyraênie wskazanego przepisu prawa;

§ 2. OkolicznoÊci, o których mowa w § 1, uwzgl´dnia si´ równie˝ w zakresie wszcz´cia post´powania
z urz´du.
Art. 250. (uchylony).327)

8) w razie jej wykonania wywo∏a∏aby czyn zagro˝ony
karà.

Art. 251. (uchylony).327)

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

Art. 252. § 1.328) Organ podatkowy, w∏aÊciwy
w sprawie stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji, wstrzymuje z urz´du lub na ˝àdanie strony wykonanie decyzji, je˝eli zachodzi prawdopodobieƒstwo, ˝e jest ona
dotkni´ta jednà z wad wymienionych w art. 247 § 1.

§ 3.322) Odmawiajàc stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji w przypadku wymienionym w § 2, organ podatkowy w rozstrzygni´ciu stwierdza, ˝e decyzja zawiera
wady okreÊlone w § 1, oraz wskazuje okolicznoÊci
uniemo˝liwiajàce stwierdzenie niewa˝noÊci decyzji.

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

248.323)

Art.
§ 1. Post´powanie w sprawie stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji wszczyna si´ z urz´du lub
na ˝àdanie strony.
§ 2. W∏aÊciwym w sprawie stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji jest:

Rozdzia∏ 19
Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej
Art. 253. § 1.330) Decyzja ostateczna, na mocy której strona nie naby∏a prawa, mo˝e byç uchylona lub
zmieniona przez organ podatkowy, który jà wyda∏, je˝eli przemawia za tym interes publiczny lub wa˝ny interes podatnika.
§ 2. (uchylony).331)

1) organ wy˝szego stopnia;
2)324) minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej
lub samorzàdowe kolegium odwo∏awcze, je˝eli
decyzja zosta∏a wydana przez ten organ;

———————
325)
326)
327)

———————
321)
322)
323)
324)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 168 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 168 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 169 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 20 pkt 22 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.

328)
329)
330)
331)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 20 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 170 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Przez art. 1 pkt 171 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 53 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 37.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 53 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 37.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 172 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Przez art. 1 pkt 172 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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Poz. 60

§ 3. Uprawnienie, o którym mowa w § 1, nie przys∏uguje samorzàdowemu kolegium odwo∏awczemu.

§ 2. Organ podatkowy uchyla decyzj´ w formie decyzji.

§ 4. W przypadkach wymienionych w § 1 w∏aÊciwy
organ wydaje decyzj´ w sprawie uchylenia lub zmiany
dotychczasowej decyzji.

Art. 256. § 1.335) Organ podatkowy odmawia
wszcz´cia post´powania w sprawie uchylenia lub
zmiany decyzji ostatecznej, je˝eli ˝àdanie zosta∏o
wniesione po up∏ywie 5 lat od jej dor´czenia.

Art. 253a.332) § 1. Decyzja ostateczna, na mocy której strona naby∏a prawo, mo˝e byç za jej zgodà uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który jà
wyda∏, je˝eli przepisy szczególne nie sprzeciwiajà si´
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes publiczny lub wa˝ny interes strony.

§ 2. Termin okreÊlony w § 1 stosuje si´ równie˝ do
wszcz´cia z urz´du post´powania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej.
§ 3.336) Odmowa wszcz´cia post´powania, o którym mowa w § 1, nast´puje w formie decyzji.

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

Art. 257. (uchylony).337)
Rozdzia∏ 20

§ 3. Organ nie mo˝e wydaç decyzji na niekorzyÊç
strony.
253b.332)

Art.
Przepisów art. 253 i art. 253a nie stosuje si´ do decyzji:
1) ustalajàcej albo okreÊlajàcej wysokoÊç zobowiàzania podatkowego;
2) o odpowiedzialnoÊci podatkowej p∏atników lub inkasentów;
3) o odpowiedzialnoÊci podatkowej osób trzecich;
4) okreÊlajàcej wysokoÊç nale˝nych odsetek za zw∏ok´;
5) o odpowiedzialnoÊci spadkobiercy;
6) okreÊlajàcej wysokoÊç zwrotu podatku.
Art. 254. § 1.333) Decyzja ostateczna, ustalajàca lub
okreÊlajàca wysokoÊç zobowiàzania podatkowego na
dany okres, mo˝e byç zmieniona przez organ podatkowy, który jà wyda∏, je˝eli po jej dor´czeniu nastàpi∏a
zmiana okolicznoÊci faktycznych majàcych wp∏yw na
ustalenie lub okreÊlenie wysokoÊci zobowiàzania,
a skutki wystàpienia tych okolicznoÊci zosta∏y uregulowane w przepisach prawa podatkowego obowiàzujàcych w dniu wydania decyzji.
§ 2.334) Zmiana decyzji ostatecznej mo˝e dotyczyç
tylko okresu, za który ustalono lub okreÊlono wysokoÊç zobowiàzania podatkowego.
Art. 255. § 1. Organ podatkowy pierwszej instancji
uchyla decyzj´, je˝eli zosta∏a ona wydana z zastrze˝eniem dope∏nienia przez stron´ okreÊlonych czynnoÊci, a strona nie dope∏ni∏a ich w wyznaczonym terminie.

WygaÊni´cie decyzji
Art. 258. § 1. Organ podatkowy, który wyda∏ decyzj´ w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaÊni´cie, je˝eli:
1) sta∏a si´ bezprzedmiotowa;
2) zosta∏a wydana z zastrze˝eniem dope∏nienia przez
stron´ okreÊlonego warunku, a strona nie dope∏ni∏a tego warunku;
3) strona nie dope∏ni∏a przewidzianych w tej decyzji
lub w przepisach prawa podatkowego warunków
uprawniajàcych do skorzystania z ulg;
4) strona nie dope∏ni∏a okreÊlonych w przepisach
prawa podatkowego warunków uprawniajàcych
do skorzystania z rycza∏towych form opodatkowania;
5) (uchylony).338)
§ 2. Organ podatkowy stwierdza wygaÊni´cie decyzji w drodze decyzji.
§ 3.339) W przypadkach, o których mowa w § 1
pkt 3 i 4, decyzja stwierdzajàca wygaÊni´cie decyzji
wywo∏uje skutki prawne od dnia dor´czenia decyzji,
której wygaÊni´cie si´ stwierdza.
Art. 259.340) § 1. W razie niedotrzymania terminu
p∏atnoÊci odroczonego podatku lub zaleg∏oÊci podat———————
335)
336)
337)

———————
332)
333)
334)

Dodany przez art. 1 pkt 173 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 174 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 174 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

338)
339)
340)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 175 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 175 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Przez art. 1 pkt 176 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Przez art. 1 pkt 54 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 54 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 37.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 55 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37.
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kowej bàdê terminu p∏atnoÊci którejkolwiek z rat, na
jakie zosta∏ roz∏o˝ony podatek lub zaleg∏oÊç podatkowa, nast´puje z mocy prawa wygaÊni´cie decyzji:341)
1)342) o odroczeniu terminu p∏atnoÊci podatku lub zaleg∏oÊci podatkowej wraz z odsetkami za zw∏ok´ —
w ca∏oÊci;
2) o roz∏o˝eniu na raty zap∏aty podatku lub zaleg∏oÊci
podatkowej — w cz´Êci dotyczàcej raty niezap∏aconej w terminie p∏atnoÊci.
§ 2.343) Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do odroczonych lub roz∏o˝onych na raty nale˝noÊci p∏atników lub inkasentów.
Rozdzia∏ 21
OdpowiedzialnoÊç odszkodowawcza
Art. 260. § 1.344) Stronie, która ponios∏a szkod´ na
skutek wydania decyzji, która nast´pnie zosta∏a uchylona w wyniku wznowienia post´powania lub stwierdzono niewa˝noÊç tej decyzji, s∏u˝y odszkodowanie za
poniesionà rzeczywistà szkod´, chyba ˝e przes∏anki,
które uzasadniajà uchylenie decyzji lub stwierdzenie
jej niewa˝noÊci, powsta∏y z winy strony.
§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝, je˝eli:
1) szkoda zosta∏a poniesiona wskutek uchylenia decyzji w wyniku wznowienia post´powania lub
stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji;
2)345) decyzji nie mo˝na uchyliç lub stwierdziç jej niewa˝noÊci z przyczyn wymienionych w art. 245 § 1
pkt 3 lit. b lub w art. 247 § 2.
§ 3. Je˝eli win´ za powstanie okolicznoÊci stanowiàcej przes∏ank´ do uchylenia decyzji w wyniku
wznowienia post´powania lub stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji ponosi inna strona post´powania, stronie, która ponios∏a szkod´, s∏u˝y roszczenie o odszkodowanie od strony winnej powstania tej okolicznoÊci.
Dochodzenie roszczenia nast´puje przed sàdem powszechnym.
———————
341)

342)
343)
344)

345)

Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 1
pkt 177 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 177 lit. a tiret
drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 177 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W cz´Êci ograniczajàcej odszkodowanie za niezgodne
z prawem dzia∏anie organu w∏adzy publicznej do rzeczywistej szkody — uznany za niezgodny z art. 77 ust. 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z dniem 30 wrzeÊnia 2003 r., na podstawie wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 23 wrzeÊnia 2003 r. sygn. akt K 20/02
(Dz. U. Nr 170, poz. 1660).
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 56 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37; ze zmianà wprowadzonà
przez art. 1 pkt 178 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

Poz. 60

Art. 261. § 1.346) Do odszkodowania stosuje si´
przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 2.347) Odszkodowanie przys∏uguje od organu,
który wyda∏ decyzj´ z naruszeniem prawa. Wniosek
o odszkodowanie wnosi si´ do tego organu.
§ 3.347) O odszkodowaniu orzeka organ podatkowy, który uchyli∏ decyzj´ lub stwierdzi∏ jej niewa˝noÊç
albo który wyda∏ decyzj´ na podstawie art. 245 § 1
pkt 3 lub art. 247 § 2.
§ 3a.348) W przypadku gdy sàd administracyjny
stwierdzi∏ niewa˝noÊç decyzji, o odszkodowaniu orzeka
organ, który rozstrzyga∏ spraw´ w ostatniej instancji.
§ 4.349) W przypadku odmowy orzeczenia odszkodowania lub orzeczenia o odszkodowaniu w wysokoÊci mniejszej od zg∏oszonej w ˝àdaniu w tej sprawie,
stronie przys∏uguje prawo wniesienia powództwa do
sàdu powszechnego w terminie 30 dni od dnia dor´czenia decyzji.
§ 5.349) Za odmow´ orzeczenia odszkodowania
uwa˝a si´ równie˝ niewydanie decyzji w terminie
2 miesi´cy od dnia wniesienia ˝àdania przez stron´.
W tym przypadku wniesienie powództwa mo˝e nastàpiç w ka˝dym czasie.
§ 6.350) Roszczenie o odszkodowanie przedawnia
si´ po up∏ywie 3 lat od dnia dor´czenia decyzji uchylajàcej decyzj´ lub stwierdzajàcej jej niewa˝noÊç albo od
dnia dor´czenia decyzji wydanej na podstawie art. 245
§ 1 pkt 3 lub art. 247 § 2.
Rozdzia∏ 22
Kary porzàdkowe
Art. 262. § 1. Strona, pe∏nomocnik strony, Êwiadek
lub bieg∏y, którzy mimo prawid∏owego wezwania organu podatkowego:
1) nie stawili si´ osobiÊcie bez uzasadnionej przyczyny, mimo ˝e byli do tego zobowiàzani, lub
2)351) bezzasadnie odmówili z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, zeznaƒ, wydania opinii, okazania przedmiotu ogl´dzin lub udzia∏u w innej czynnoÊci, lub
———————
346)

347)
348)
349)
350)
351)

W brzmieniu ustalonym przez art. 4 ustawy z dnia
17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1692),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2004 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 179 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 179 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 179 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 179 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 180 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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3) bez zezwolenia tego organu opuÊcili miejsce przeprowadzenia czynnoÊci przed jej zakoƒczeniem,
mogà zostaç ukarani karà porzàdkowà do 2 500 z∏.
§ 2.352) Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do
osoby, która:
1) wyrazi∏a zgod´ na powo∏anie jej na bieg∏ego;
2) odmówi∏a wyjawienia rzeczy lub praw majàtkowych, mogàcych byç przedmiotem hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

Poz. 60

Art. 263. § 1. O na∏o˝eniu kary porzàdkowej oraz
o jej uchyleniu rozstrzyga organ podatkowy, przed
którym toczy si´ post´powanie.
§ 2. Na postanowienie o odmowie uchylenia kary
przys∏uguje za˝alenie.
§ 3. Ukaranie karà porzàdkowà nie wyklucza mo˝liwoÊci zastosowania wobec opornego Êwiadka lub
bieg∏ego Êrodków przymusu przewidzianych w przepisach szczególnych.
§ 4.356) Przepisy art. 68 § 1 i art. 70 stosuje si´ odpowiednio do kar porzàdkowych.

§ 3. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ do osób trzecich, które bezzasadnie odmawiajà okazania przedmiotu ogl´dzin.

Rozdzia∏ 23
Koszty post´powania

§ 4. Kary porzàdkowej, o której mowa w § 1, nie
stosuje si´ w przypadku przes∏uchania strony w trybie
art. 199.
§ 5. Kar´ porzàdkowà nak∏ada si´ w formie postanowienia, na które s∏u˝y za˝alenie.
5a.353)

Termin p∏atnoÊci kary porzàdkowej wyno§
si 7 dni od dnia dor´czenia postanowienia, o którym
mowa w § 5.
§ 6.354) Organ podatkowy, który na∏o˝y∏ kar´ porzàdkowà, mo˝e, na wniosek ukaranego, z∏o˝ony
w terminie 7 dni od dnia dor´czenia postanowienia
o na∏o˝eniu kary porzàdkowej, uznaç za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewykonanie innych
obowiàzków, o których mowa w § 1, i uchyliç postanowienie nak∏adajàce kar´.
Art. 262a.355) § 1. Kwota, o której mowa w art. 262
§ 1, podlega w ka˝dym roku podwy˝szeniu w stopniu
odpowiadajàcym wskaênikowi wzrostu cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwarta∏ach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, a je˝eli wskaênik ten ma wartoÊç ujemnà, kwota nie ulega zmianie.
§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Prezesem G∏ównego
Urz´du Statystycznego, og∏asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”, do dnia 15 sierpnia danego roku, kwot´, o której mowa w § 1, zaokràglajàc jà
do pe∏nych setek z∏otych (z pomini´ciem dziesiàtek
z∏otych).

Art. 264.12) Je˝eli dalsze przepisy nie stanowià inaczej, koszty post´powania przed organami podatkowymi ponosi Skarb Paƒstwa, województwo, powiat
lub gmina.
Art. 265. § 1. Do kosztów post´powania zalicza si´:
1) koszty podró˝y i inne nale˝noÊci Êwiadków, bieg∏ych i t∏umaczy, ustalone zgodnie z przepisami
o nale˝noÊciach Êwiadków i bieg∏ych w post´powaniu sàdowym;
2) koszty, o których mowa w pkt 1, zwiàzane z osobistym stawiennictwem strony, je˝eli post´powanie
zosta∏o wszcz´te z urz´du albo gdy strona zosta∏a
b∏´dnie wezwana do stawienia si´;
3) wynagrodzenie przys∏ugujàce bieg∏ym i t∏umaczom;
4) koszty ogl´dzin;
5) koszty dor´czenia pism urz´dowych.
§ 2. Organ podatkowy mo˝e zaliczyç do kosztów
post´powania tak˝e inne wydatki bezpoÊrednio zwiàzane z rozstrzygni´ciem sprawy.
Art. 266. § 1. Organ podatkowy, na ˝àdanie, zwraca koszty post´powania, o których mowa w art. 265
§ 1 pkt 1 i 2.
§ 2. ˚àdanie zwrotu poniesionych kosztów podró˝y nale˝y zg∏osiç organowi podatkowemu, który prowadzi post´powanie, przed wydaniem decyzji w sprawie, pod rygorem utraty roszczenia.
Art. 267. § 1. Stron´ obcià˝ajà koszty:

———————
352)
353)
354)
355)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 180 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 180 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 180 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 181 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

1) które zosta∏y poniesione w jej interesie albo na jej
˝àdanie, a nie wynikajà z ustawowego obowiàzku
organów prowadzàcych post´powanie;
———————
356)

Dodany przez art. 1 pkt 182 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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2) (uchylony);357)

DZIA¸ V

3) sporzàdzania odpisów lub kopii, o których mowa
w art. 178;
4) przewidziane w odr´bnych przepisach;
5) powsta∏e z jej winy, a w szczególnoÊci koszty:
a) o których mowa w art. 268,

CzynnoÊci sprawdzajàce
Art. 272. Organy podatkowe pierwszej instancji
dokonujà czynnoÊci sprawdzajàcych, majàcych na celu:
1) sprawdzenie terminowoÊci:
a)362) sk∏adania deklaracji,

b) wynik∏e wskutek zatajenia lub nieprzedstawienia dowodu w wyznaczonym terminie,

b) wp∏acania zadeklarowanych podatków, w tym
równie˝ pobieranych przez p∏atników oraz inkasentów;

c) wynik∏e wskutek z∏o˝enia wyjaÊnieƒ lub zeznaƒ
niezgodnych z prawdà.
§ 2. W uzasadnionych przypadkach organ podatkowy mo˝e za˝àdaç od strony z∏o˝enia zaliczki w okreÊlonej wysokoÊci na pokrycie kosztów post´powania.
Art. 268. § 1. Osob´, która przez niewykonanie
obowiàzków, o których mowa w art. 262 § 1, spowodowa∏a dodatkowe koszty post´powania, mo˝na obcià˝yç tymi kosztami.
§ 2. Je˝eli dodatkowe koszty spowodowa∏o kilka
osób, odpowiadajà one solidarnie.
§ 3. Obcià˝enie dodatkowymi kosztami post´powania nast´puje w formie postanowienia, na które
s∏u˝y za˝alenie.
§ 4. Przepisu § 3 nie stosuje si´ w razie uchylenia
kary porzàdkowej.
Art. 269.358) Organ podatkowy ustala, w drodze
postanowienia, wysokoÊç kosztów post´powania, które obowiàzana jest ponieÊç strona, oraz termin i sposób ich uiszczenia.
Art. 270. Organ podatkowy, na wniosek osoby
obowiàzanej, mo˝e umorzyç w ca∏oÊci lub w cz´Êci
koszty post´powania w przypadku stwierdzenia niemo˝noÊci poniesienia ich przez obowiàzanego.

2) stwierdzenie formalnej poprawnoÊci dokumentów
wymienionych w pkt 1;
3) ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezb´dnym do stwierdzenia zgodnoÊci z przedstawionymi dokumentami.
Art. 273. (uchylony).363)
Art. 274. § 1. W razie stwierdzenia, ˝e deklaracja
zawiera b∏´dy lub oczywiste omy∏ki bàdê ˝e wype∏niono jà niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ
podatkowy zwraca si´ do sk∏adajàcego deklaracj´
o z∏o˝enie niezb´dnych wyjaÊnieƒ oraz o skorygowanie deklaracji, wskazujàc przyczyny, z powodu których
informacje zawarte w deklaracji podaje si´ w wàtpliwoÊç.
§ 2. Je˝eli podatnik skorygowa∏ deklaracj´ w sposób powodujàcy usuni´cie wàtpliwoÊci, organ podatkowy dokonuje odpowiedniej adnotacji w deklaracji,
a je˝eli w wyniku skorygowania deklaracji wysokoÊç
zobowiàzania podatkowego uleg∏a podwy˝szeniu —
organ podatkowy dodatkowo zamieszcza w niej informacj´, czy i w jakiej wysokoÊci wp∏acono zaleg∏oÊç
podatkowà.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do deklaracji sk∏adanych przez p∏atników lub inkasentów.

Art. 270a.359) W sprawie kosztów post´powania
wydaje si´ postanowienie, na które s∏u˝y za˝alenie.
Art. 271. § 1.360) Koszty post´powania podlegajà
Êciàgni´ciu w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 2.361) Przepisy art. 68 § 1 i art. 70 stosuje si´ odpowiednio do kosztów post´powania.
———————
357)
358)
359)
360)
361)

Przez art. 1 pkt 57 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 183 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 184 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Oznaczenie § 1 nadane przez art. 1 pkt 185 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 185 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

§ 4. (uchylony).364)
Art. 274a.365) § 1. Organ podatkowy mo˝e za˝àdaç
z∏o˝enia wyjaÊnieƒ w sprawie przyczyn niez∏o˝enia deklaracji lub wezwaç do jej z∏o˝enia, je˝eli deklaracja
nie zosta∏a z∏o˝ona mimo takiego obowiàzku.
§ 2. W razie wàtpliwoÊci co do poprawnoÊci z∏o˝onej deklaracji organ podatkowy mo˝e wezwaç do
udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezb´dnych
———————
362)
363)
364)
365)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 58 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 37.
Przez art. 1 pkt 186 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Przez art. 1 pkt 187 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 188 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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wyjaÊnieƒ lub uzupe∏nienia deklaracji, wskazujàc przyczyny podania w wàtpliwoÊç rzetelnoÊci danych w niej
zawartych.
Art. 274b.365) § 1. Je˝eli przeprowadzenie czynnoÊci sprawdzajàcych zasadnoÊç zwrotu podatku wymaga przed∏u˝enia terminu zwrotu podatku wynikajàcego z odr´bnych przepisów, organ podatkowy mo˝e
postanowiç o przed∏u˝eniu tego terminu do czasu zakoƒczenia czynnoÊci sprawdzajàcych.
§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, s∏u˝y za˝alenie.
Art. 274c.366) § 1. Organ podatkowy, w zwiàzku
z prowadzonym post´powaniem podatkowym lub
kontrolà podatkowà, mo˝e za˝àdaç od kontrahentów
podatnika wykonujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà
przedstawienia dokumentów, w zakresie obj´tym kontrolà u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawid∏owoÊci i rzetelnoÊci. Z czynnoÊci tych sporzàdza si´
protokó∏.
§ 2. Je˝eli miejsce zamieszkania, siedziba lub miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci kontrahenta kontrolowanego znajdujà si´ poza obszarem dzia∏ania organu
przeprowadzajàcego kontrol´, czynnoÊci, o których
mowa w § 1, na zlecenie tego organu mo˝e tak˝e dokonaç organ w∏aÊciwy miejscowo.
Art. 275. § 1.367) Je˝eli ze z∏o˝onej deklaracji wynika, ˝e podatnik skorzysta∏ z przys∏ugujàcych mu ulg
podatkowych, organ podatkowy mo˝e zwróciç si´ do
niego o okazanie dokumentów lub o z∏o˝enie fotokopii
dokumentów, których posiadania przez podatnika,
w okreÊlonym czasie, wymaga przepis prawa.
§ 2.368) Banki, na ˝àdanie naczelnika urz´du skarbowego lub naczelnika urz´du celnego, sà obowiàzane do sporzàdzania i przekazywania informacji o zdarzeniach stanowiàcych podstaw´ do skorzystania
przez podatnika z ulg podatkowych, je˝eli zosta∏y wykazane w deklaracji z∏o˝onej przez podatnika.
§ 3.369) Przepis § 2 stosuje si´ równie˝ do zak∏adów
ubezpieczeƒ i funduszy inwestycyjnych, w zakresie
prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych,
oraz do domów maklerskich, banków prowadzàcych
dzia∏alnoÊç maklerskà i towarzystw funduszy inwestycyjnych.
§ 4. Do informacji, o których mowa w § 2 i 3, przepis art. 82 § 4 stosuje si´ odpowiednio.
———————
366)
367)
368)
369)

Dodany przez art. 27 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 18.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 189 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 20 pkt 23 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.
W brzmieniu ustalonym przez art. 44 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 271.
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Art. 276. § 1. Organ podatkowy, za zgodà podatnika, mo˝e dokonaç ogl´dzin lokalu mieszkalnego lub
cz´Êci tego lokalu, je˝eli jest to niezb´dne do zweryfikowania zgodnoÊci stanu faktycznego z danymi wynikajàcymi ze z∏o˝onej przez podatnika deklaracji oraz
z innych dokumentów potwierdzajàcych poniesienie
wydatków na cele mieszkaniowe.
§ 2. W przypadku okreÊlonym w § 1 pracownik organu podatkowego, w porozumieniu z podatnikiem,
ustala termin dokonania ogl´dzin. Podpisanà przez
podatnika adnotacj´ o ustaleniu terminu ogl´dzin zamieszcza si´ w aktach sprawy.
§ 3.370) W razie nieudost´pnienia lokalu mieszkalnego w uzgodnionym terminie organ podatkowy mo˝e wyznaczyç nowy termin przeprowadzenia ogl´dzin.
§ 4.370) Pracownik organu podatkowego sporzàdza
protokó∏ przeprowadzonych ogl´dzin, który do∏àcza
do akt sprawy.
§ 5. Przepisy § 1—4 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku skorzystania przez podatnika z ulg inwestycyjnych.
Art. 277. Przepisy art. 274—276 stosuje si´ odpowiednio w przypadku z∏o˝enia deklaracji lub wniosku
w sprawie zwrotu podatku.
Art. 278.371) § 1. Naczelnik urz´du skarbowego
podlega wy∏àczeniu od wykonywania czynnoÊci
sprawdzajàcych w sprawach zobowiàzaƒ podatkowych powstajàcych w sposób okreÊlony w art. 21 § 1
pkt 1, w przypadku gdy czynnoÊci te dotyczà:
1) naczelnika urz´du skarbowego albo jego zast´pcy;
2) dyrektora izby skarbowej albo jego zast´pcy;
3) ma∏˝onka, rodzeƒstwa, wst´pnych, zst´pnych albo
powinowatych pierwszego stopnia osób wymienionych w pkt 1 albo 2;
4) osoby zwiàzanej stosunkiem przysposobienia,
opieki lub kurateli z osobà wymienionà w pkt 1 albo w pkt 2.
§ 2. Przyczyny wy∏àczenia naczelnika urz´du skarbowego trwajà tak˝e po ustaniu ma∏˝eƒstwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
§ 3. Podstaw´ wy∏àczenia stanowi oÊwiadczenie
z∏o˝one przez naczelnika urz´du skarbowego (jego zast´pc´). OÊwiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnoÊci za fa∏szywe zeznania, jest sk∏adane dyrektorowi
nadrz´dnej izby skarbowej, w przypadku gdy naczelnik urz´du skarbowego jest w∏aÊciwy miejscowo dla
tych osób lub osób wymienionych w § 1 pkt 3 i 4.
———————
370)
371)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 190 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 24 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 15.
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§ 4. Przepis § 3 stosuje si´ odpowiednio do osób
wymienionych w § 1 pkt 2 oraz osób pozostajàcych
z tymi osobami w stosunkach okreÊlonych w § 1 pkt 3
i 4, je˝eli naczelnik urz´du skarbowego, nad którym
sprawuje nadzór dyrektor izby skarbowej (jego zast´pca), jest organem w∏aÊciwym miejscowo dla tych
osób.

Poz. 60

du skarbowego lub naczelnik urz´du celnego jest obowiàzany do wyznaczenia innego funkcjonariusza celnego lub pracownika uprawnionego do wykonania
czynnoÊci sprawdzajàcych.
Art. 280.375) W sprawach nieuregulowanych
w art. 272—279 stosuje si´ odpowiednio przepisy rozdzia∏ów 1, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16 oraz 23 dzia∏u IV.

§ 5. W przypadku, o którym mowa w § 4, oÊwiadczenie jest sk∏adane ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
finansów publicznych.
§ 6. W przypadku wy∏àczenia naczelnika urz´du
skarbowego z przyczyn okreÊlonych w:
1) § 1 pkt 1, 3 lub 4 — czynnoÊci sprawdzajàcych dokonuje naczelnik urz´du skarbowego wyznaczony
przez dyrektora nadrz´dnej izby skarbowej;

DZIA¸ VI376)
Kontrola podatkowa
Art. 281. § 1. Organy podatkowe pierwszej instancji przeprowadzajà kontrol´ podatkowà u podatników,
p∏atników, inkasentów oraz nast´pców prawnych,
zwanych dalej „kontrolowanymi”.

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

§ 2. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie,
czy kontrolowani wywiàzujà si´ z obowiàzków wynikajàcych z przepisów prawa podatkowego.

§ 7. Deklaracje sà sk∏adane w urz´dzie skarbowym,
którego naczelnik podlega wy∏àczeniu. Urzàd skarbowy, do którego wp∏yn´∏a deklaracja, sporzàdza jej kopi´, którà do∏àcza do akt sprawy, a orygina∏ przekazuje urz´dowi skarbowemu, którego naczelnik zosta∏ wyznaczony zgodnie z § 6.

Art. 281a.377) Podatnicy, p∏atnicy, inkasenci oraz
nast´pcy prawni mogà, w formie pisemnej, wyznaczyç osob´ fizycznà, która b´dzie upowa˝niona do ich
zast´powania w trakcie kontroli podatkowej, oraz
zg∏osiç t´ osob´ naczelnikowi urz´du skarbowego
w∏aÊciwemu w sprawie opodatkowania podatkiem
dochodowym.

Art. 278a.372) W sprawach wy∏àczenia naczelnika
urz´du celnego art. 278 stosuje si´ odpowiednio,
z tym ˝e w przypadku, o którym mowa w art. 278 § 6
pkt 1, w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego wyznacza dyrektor nadrz´dnej izby celnej.
Art. 279. § 1.373) Pracownik urz´du skarbowego,
funkcjonariusz celny lub pracownik urz´du celnego
podlegajà wy∏àczeniu od wykonywania czynnoÊci
sprawdzajàcych w sprawach zobowiàzaƒ podatkowych powstajàcych w sposób przewidziany w art. 21
§ 1 pkt 1, je˝eli czynnoÊci te dotyczà zobowiàzaƒ podatkowych cià˝àcych na pracowniku, funkcjonariuszu
celnym lub osobach pozostajàcych z nimi w stosunkach okreÊlonych w art. 278 § 1 pkt 3 lub 4.
§ 2. Przepis art. 278 § 2 stosuje si´ odpowiednio.
§ 3.374) Podstaw´ wy∏àczenia stanowi oÊwiadczenie funkcjonariusza celnego lub pracownika sk∏adane
odpowiednio naczelnikowi urz´du skarbowego lub
naczelnikowi urz´du celnego. Przepis art. 278 § 3 stosuje si´ odpowiednio.
§ 4.374) W przypadku wy∏àczenia funkcjonariusza
celnego lub pracownika odpowiednio naczelnik urz´———————
372)
373)
374)

Dodany przez art. 20 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.
W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 26 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 15.
W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 26 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 15.

Art. 282. Kontrol´ podatkowà podejmuje si´
z urz´du.
Art. 282a. § 1. W zakresie spraw rozstrzygni´tych
decyzjà ostatecznà organu podatkowego kontrola podatkowa nie mo˝e byç ponownie wszcz´ta, z zastrze˝eniem § 2.
§ 2.378) Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli kontrola
podatkowa jest niezb´dna dla przeprowadzenia post´powania w:
1) sprawie stwierdzenia niewa˝noÊci, stwierdzenia
wygaÊni´cia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia post´powania w sprawie
zakoƒczonej decyzjà ostatecznà;
2) zwiàzku z uchyleniem lub stwierdzeniem niewa˝noÊci decyzji przez sàd administracyjny.
Art. 283. § 1. Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upowa˝nienia udzielonego przez:
———————
375)
376)
377)
378)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 192 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 193 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 27 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 18.
W brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 18.
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1) naczelnika urz´du skarbowego lub osob´ zast´pujàcà naczelnika urz´du skarbowego — pracownikom tego urz´du;
1a)379) naczelnika urz´du celnego lub osob´ zast´pujàcà naczelnika urz´du celnego — funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego urz´du;
2) wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starost´ lub
marsza∏ka województwa — pracownikom urz´du
gminy (miasta), starostwa lub urz´du marsza∏kowskiego.
§ 2. Upowa˝nienie do przeprowadzenia kontroli
podatkowej zawiera:
1) oznaczenie organu, dat´ i miejsce wystawienia;
1a)380) wskazanie podstawy prawnej;
2) imi´ i nazwisko kontrolujàcego (kontrolujàcych);
3)381) numer legitymacji s∏u˝bowej kontrolujàcego
(kontrolujàcych);
4) oznaczenie kontrolowanego;
5) okreÊlenie zakresu kontroli;
6)382) dat´ rozpocz´cia i przewidywany termin zakoƒczenia kontroli;

Poz. 60

nej, upowa˝nienie dor´cza si´ oraz okazuje legitymacj´ s∏u˝bowà cz∏onkowi zarzàdu, wspólnikowi, innej
osobie upowa˝nionej do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw albo osobie wyznaczonej w trybie art. 281a.
§ 3. W razie nieobecnoÊci kontrolowanego lub
osób, o których mowa w § 2 albo w art. 281a, kontrolujàcy zawiadamia kontrolowanego lub osob´ wskazanà w trybie art. 281a o obowiàzku stawienia si´
w miejscu prowadzenia kontroli nast´pnego dnia po
up∏ywie 3 dni od dnia dor´czenia zawiadomienia.
§ 4. W przypadku niestawienia si´ kontrolowanego
lub osoby, o której mowa w art. 281a, w terminie,
o którym mowa w § 3, wszcz´cie kontroli nast´puje
w dniu up∏ywu tego terminu. Upowa˝nienie do kontroli dor´cza si´ kontrolowanemu lub osobie, o której
mowa w art. 281a, gdy stawi si´ w miejscu prowadzenia kontroli.
§ 5. W przypadku gdy poprzez nieobecnoÊç kontrolowanego, osoby, o której mowa w art. 281a lub
w art. 284 § 1 zdanie drugie i § 2, nie jest mo˝liwe prowadzenie czynnoÊci kontrolnych, a w szczególnoÊci
nie jest zapewniony dost´p do dokumentów zwiàzanych z przedmiotem kontroli, kontrol´ zawiesza si´ do
czasu umo˝liwienia przeprowadzenia tych czynnoÊci.

7)382) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

§ 6. Do czasu trwania kontroli nie wlicza si´ okresu
zawieszenia, o którym mowa w § 5.

8) pouczenie o prawach i obowiàzkach kontrolowanego wynikajàcych z przepisów niniejszego dzia∏u.

Art. 284a. § 1.384) W przypadku gdy okolicznoÊci
faktyczne uzasadniajà niezw∏oczne podj´cie kontroli,
kontrola podatkowa mo˝e byç wszcz´ta po okazaniu
legitymacji s∏u˝bowej kontrolowanemu lub osobie,
o której mowa w art. 281a, albo osobie wymienionej
w art. 284 § 2.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór imiennego upowa˝nienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, uwzgl´dniajàc elementy upowa˝nienia okreÊlone w § 2.
Art. 284.383) § 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 legitymacji s∏u˝bowej. Kontrolowany
jest obowiàzany wskazaç osob´, która b´dzie go zast´powa∏a w trakcie kontroli, w czasie jego nieobecnoÊci, je˝eli nie wskaza∏ tej osoby w trybie art. 281a.
§ 2. Je˝eli kontrolowanym jest osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niemajàca osobowoÊci praw———————
379)
380)
381)
382)
383)

Dodany przez art. 20 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.
Dodany przez art. 27 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 18.
W brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 7 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 18.
W brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 7 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 18.
W brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 18.

§ 2.384) W przypadku, o którym mowa w § 1, kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a,
albo osobie wymienionej w art. 284 § 2 nale˝y bez
zb´dnej zw∏oki, jednak nie póêniej ni˝ w terminie 3 dni
od dnia wszcz´cia kontroli, dor´czyç upowa˝nienie do
przeprowadzenia kontroli.
§ 3. Dokumenty z czynnoÊci kontrolnych dokonanych z naruszeniem obowiàzku, o którym mowa w § 2,
nie stanowià dowodu w post´powaniu podatkowym,
z zastrze˝eniem § 4.
§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje si´, je˝eli nie mo˝na
ustaliç danych identyfikujàcych kontrolowanego.
Upowa˝nienie dor´czane jest po ustaleniu tych danych.
§ 5. Organ podatkowy mo˝e umorzyç kontrol´ podatkowà, je˝eli w okresie 30 dni od jej wszcz´cia nie
zostanà ustalone dane identyfikujàce kontrolowane———————
384)

W brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 18.
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go. Kontrola mo˝e byç wznowiona w ka˝dym czasie,
gdy ustalony zostanie podmiot, w stosunku do którego mo˝e byç prowadzona.
§ 6. W sprawach, o których mowa w § 5, organ podatkowy wydaje postanowienie.
Art. 284b. § 1. Kontrola powinna zostaç zakoƒczona bez zb´dnej zw∏oki, jednak nie póêniej ni˝ w terminie wskazanym w upowa˝nieniu, o którym mowa
w art. 283.
§ 2. O ka˝dym przypadku niezakoƒczenia kontroli
w terminie wskazanym w upowa˝nieniu, o którym
mowa w art. 283, kontrolujàcy obowiàzany jest zawiadomiç kontrolowanego, podajàc przyczyny przed∏u˝enia terminu zakoƒczenia kontroli i wskazujàc nowy termin jej zakoƒczenia.
§ 3. Dokumenty dotyczàce czynnoÊci kontrolnych
dokonanych po up∏ywie tego terminu nie stanowià
dowodu w post´powaniu podatkowym, chyba ˝e zosta∏ wskazany nowy termin zakoƒczenia kontroli.
Art. 285. § 1. CzynnoÊci kontrolnych dokonuje si´
w obecnoÊci kontrolowanego lub osoby przez niego
wskazanej, chyba ˝e kontrolowany zrezygnuje z prawa
uczestniczenia w czynnoÊciach kontrolnych. Je˝eli
kontrolowanym jest osoba lub jednostka wymieniona
w art. 284 § 2, czynnoÊci kontrolnych dokonuje si´
w obecnoÊci osób upowa˝nionych.
§ 2. OÊwiadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnoÊciach kontrolnych sk∏adane jest na
piÊmie. W razie odmowy z∏o˝enia oÊwiadczenia kontrolujàcy dokonuje odpowiedniej adnotacji, do∏àczajàc
jà do protoko∏u.
§ 3.385) W przypadku gdy w toku kontroli kontrolowany lub osoby go reprezentujàce b´dà nieobecne
i nie nastàpi∏o wskazanie osoby upowa˝nionej w trybie art. 281a lub 284 § 1 zdanie drugie, czynnoÊci kontrolne sà dokonywane w obecnoÊci przywo∏anego
Êwiadka. Âwiadkiem, o ile to mo˝liwe, powinien byç
pracownik kontrolowanego, osoba wykonujàca czynnoÊci na rzecz kontrolowanego lub funkcjonariusz publiczny.
Art. 285a. § 1. CzynnoÊci kontrolne prowadzone sà
w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach zwiàzanych z prowadzonà przez niego dzia∏alnoÊcià i w godzinach jej prowadzenia. W przypadku gdy ksi´gi rachunkowe sà prowadzone lub przechowywane poza
siedzibà kontrolowanego, kontrolowany na ˝àdanie
kontrolujàcego obowiàzany jest zapewniç dost´pnoÊç
do ksiàg rachunkowych w swojej siedzibie albo
w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania, je˝eli udost´pnienie ich w siedzibie mo˝e w znacznym
———————
385)

W brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 10 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 18.
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stopniu utrudniç prowadzenie przez kontrolowanego
bie˝àcej dzia∏alnoÊci.
§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ w przypadku,
gdy kontrolowany prowadzi dzia∏alnoÊç w lokalu
mieszkalnym.
§ 3. Na ˝àdanie kontrolujàcego kontrolowany b´dàcy osobà fizycznà jest obowiàzany z∏o˝yç oÊwiadczenie o stanie majàtkowym na okreÊlony dzieƒ, je˝eli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e nie ujawni∏
wszystkich obrotów lub przychodów majàcych znaczenie dla okreÊlenia lub ustalenia wysokoÊci zobowiàzania podatkowego; oÊwiadczenie sk∏adane jest
pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe zeznania. Kontrolujàcy, ˝àdajàc z∏o˝enia oÊwiadczenia,
uprzedza kontrolowanego o odpowiedzialnoÊci karnej
za fa∏szywe zeznania.
Art. 286. § 1. Kontrolujàcy, w zakresie wynikajàcym z upowa˝nienia, sà w szczególnoÊci uprawnieni
do:
1) wst´pu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeƒ kontrolowanego;
2) wst´pu do lokali mieszkalnych w przypadku, o którym mowa w art. 276 § 1;
3) ˝àdania okazania majàtku podlegajàcego kontroli
oraz do dokonania jego ogl´dzin;
4)386) ˝àdania udost´pniania akt, ksiàg i wszelkiego
rodzaju dokumentów zwiàzanych z przedmiotem
kontroli oraz do sporzàdzania z nich odpisów, kopii, wyciàgów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej;
5) zbierania innych niezb´dnych materia∏ów w zakresie obj´tym kontrolà;
6) zabezpieczania zebranych dowodów;
7) legitymowania osób w celu ustalenia ich to˝samoÊci, je˝eli jest to niezb´dne dla potrzeb kontroli;
8) ˝àdania przeprowadzenia spisu z natury;
9) przes∏uchiwania Êwiadków, kontrolowanego oraz
innych osób wymienionych w art. 287 § 4;
10) zasi´gania opinii bieg∏ych.
§ 2. Kontrolujàcy mo˝e za˝àdaç wydania, na czas
trwania kontroli, za pokwitowaniem:
1) próbek towarów;
2) akt, ksiàg i dokumentów, o których mowa w § 1
pkt 4:
———————
386)

W brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 11 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 18.
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a) w razie powzi´cia uzasadnionego podejrzenia,
˝e sà one nierzetelne, lub
b)387) gdy podatnik nie zapewnia kontrolujàcym
warunków
umo˝liwiajàcych
wykonywanie
czynnoÊci kontrolnych zwiàzanych z badaniem
tej dokumentacji, a w szczególnoÊci nie udost´pnia kontrolujàcym samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów.
§ 3. Przeglàdanie akt post´powania przygotowawczego i sàdowego, akt spraw sàdowych, a tak˝e dokumentów zawierajàcych informacje stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà, s∏u˝bowà lub zawodowà oraz sporzàdzanie z nich odpisów i notatek nast´puje z zachowaniem w∏aÊciwych przepisów.
Art. 286a. § 1. Kontrolujàcy mo˝e w razie uzasadnionej potrzeby wezwaç, w pilnych przypadkach tak˝e
ustnie, pomocy organu Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Stra˝y Granicznej lub Stra˝y
Miejskiej, 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, kontrolujàcy wzywa do pomocy w∏aÊciwy organ wojskowy, chyba ˝e zw∏oka grozi udaremnieniem czynnoÊci kontrolnych, a na miejscu nie ma organu wojskowego.
§ 2. Organy wymienione w § 1 nie mogà odmówiç
udzielenia pomocy lub asysty.
§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres obowiàzków organów udzielajàcych pomocy lub asystujàcych przy wykonywaniu czynnoÊci kontrolnych, tryb
udzielania pomocy lub asysty, sposób dokumentowania przebiegu pomocy lub asysty oraz w∏aÊciwoÊç
miejscowà organów do udzielenia pomocy lub asysty.
§ 4. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w § 3, uwzgl´dnia si´ w szczególnoÊci zró˝nicowanie
zakresu obowiàzków organów udzielajàcych pomocy
w zale˝noÊci od sposobu stawiania oporu.
Art. 287. § 1. Kontrolowany, osoba upowa˝niona
do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia
jego spraw, pracownik oraz osoba wspó∏dzia∏ajàca
z kontrolowanym sà obowiàzani umo˝liwiç wykonywanie czynnoÊci, o których mowa w art. 286,
a w szczególnoÊci:
1) umo˝liwiç, nieodp∏atnie, filmowanie, fotografowanie, dokonywanie nagraƒ dêwi´kowych oraz
utrwalanie stanu faktycznego za pomocà innych
noÊników informacji, je˝eli film, fotografia, nagra———————
387)

W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 28 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 15.
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nie lub informacja zapisana na innym noÊniku mo˝e stanowiç dowód lub przyczyniç si´ do utrwalenia dowodu w sprawie b´dàcej przedmiotem kontroli;
2) przedstawiç, na ˝àdanie kontrolujàcego, t∏umaczenie na j´zyk polski sporzàdzonej w j´zyku obcym
dokumentacji dotyczàcej spraw b´dàcych przedmiotem kontroli.
§ 2. CzynnoÊci okreÊlone w § 1 pkt 2 kontrolowany
jest obowiàzany wykonaç nieodp∏atnie.
§ 3. Kontrolowany ma obowiàzek w wyznaczonym
terminie udzielaç wszelkich wyjaÊnieƒ dotyczàcych
przedmiotu kontroli, dostarczaç kontrolujàcemu ˝àdane dokumenty oraz zapewniç kontrolujàcemu warunki
do pracy, a w tym w miar´ mo˝liwoÊci udost´pniç samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.
§ 4. Osoby upowa˝nione do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracownicy
oraz osoby wspó∏dzia∏ajàce z kontrolowanym sà obowiàzani udzieliç wyjaÊnieƒ dotyczàcych przedmiotu
kontroli, w zakresie wynikajàcym z wykonywanych
czynnoÊci lub zadaƒ.
§ 5. Kontrolujàcy sà uprawnieni do wst´pu na teren jednostki kontrolowanej oraz poruszania si´ po
tym terenie na podstawie legitymacji s∏u˝bowej bez
potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie podlegajà
rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewn´trznym tej jednostki; podlegajà natomiast przepisom o bezpieczeƒstwie i higienie pracy obowiàzujàcym w kontrolowanej jednostce.
Art. 288. § 1. Kontrolujàcy ma prawo wst´pu na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego w celu:
1) dokonania ogl´dzin, je˝eli:
a) zosta∏y one wskazane jako miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej lub jako siedziba
kontrolowanego,
b) jest to niezb´dne dla ustalenia lub okreÊlenia
wysokoÊci zobowiàzania podatkowego lub
podstawy opodatkowania,
c) jest to niezb´dne do zweryfikowania faktu poniesienia wydatków na cele mieszkaniowe
uprawniajàcych do skorzystania z ulg podatkowych;
2) dokonania ogl´dzin oraz przeszukania lokali mieszkalnych, innych pomieszczeƒ lub rzeczy, je˝eli powzi´to informacj´ o prowadzeniu niezg∏oszonej
do opodatkowania dzia∏alnoÊci gospodarczej albo
w przypadku gdy sà tam przechowywane przedmioty, ksi´gi podatkowe, akta lub inne dokumenty
mogàce mieç wp∏yw na ustalenie istnienia obowiàzku podatkowego lub okreÊlenie wysokoÊci zobowiàzania podatkowego.
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§ 2. CzynnoÊci wymienione w § 1 pkt 2 przeprowadzajà upowa˝nieni pracownicy organu podatkowego
po uzyskaniu, na wniosek organu podatkowego, zgody prokuratora rejonowego. Przed przystàpieniem do
tych czynnoÊci kontrolowanemu okazuje si´ postanowienie prokuratora o wyra˝eniu na nie zgody. Przepisy Kodeksu post´powania karnego o przeszukaniu odnoszàce si´ do Policji majà tak˝e zastosowanie do
kontrolujàcych. Sporzàdza si´ protokó∏ tych czynnoÊci, który wymaga zatwierdzenia przez prokuratora.
W razie odmowy zatwierdzenia protoko∏u materia∏y
i informacje zebrane w toku czynnoÊci nie stanowià
dowodu w post´powaniu podatkowym.
§ 3. CzynnoÊci wymienione w § 1 pkt 1 dokonywane sà za zgodà kontrolowanego. W razie braku takiej
zgody przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio.
§ 4. W przypadku gdy nieruchomoÊci lub ich cz´Êci
albo rzeczy znajdujà si´ w posiadaniu osób trzecich,
osoby te sà obowiàzane je udost´pniç, w celu przeszukania lub ogl´dzin, na ˝àdanie organu podatkowego.
Art. 288a.

(uchylony).388)

Art. 289.389) § 1. Kontrolowanego, osob´ go reprezentujàcà lub osob´ wskazanà w trybie art. 281a albo
w trybie art. 284 § 1 zdanie drugie zawiadamia si´
o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznaƒ Êwiadków, opinii bieg∏ych przynajmniej na 3 dni
przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu
z ogl´dzin nie póêniej ni˝ bezpoÊrednio przed podj´ciem tych czynnoÊci.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli kontrolowany, osoba go reprezentujàca lub przez niego wskazana
w trybie art. 281a albo w trybie art. 284 § 1 zdanie drugie sà nieobecne, a okolicznoÊci sprawy uzasadniajà
natychmiastowe przeprowadzenie dowodu.
Art. 290. § 1. Przebieg kontroli kontrolujàcy dokumentuje w protokole. Stan faktyczny mo˝e byç ponadto utrwalony za pomocà aparatury rejestrujàcej obraz
i dêwi´k oraz magnetycznych, optycznych lub elektronicznych noÊników informacji.
§ 2. Protokó∏ kontroli zawiera w szczególnoÊci:
1) wskazanie kontrolowanego;
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6) dokumentacj´ dotyczàcà przeprowadzonych dowodów;
7) pouczenie o prawie z∏o˝enia zastrze˝eƒ lub wyjaÊnieƒ.
§ 3. Protokó∏ nie zawiera oceny prawnej sprawy
b´dàcej przedmiotem kontroli.
§ 4. Za∏àcznik do protoko∏u kontroli stanowià protoko∏y czynnoÊci, o których mowa w art. 289 § 1.
§ 5. W protokole kontroli mogà byç zawarte równie˝ ustalenia dotyczàce badania ksiàg w zakresie
przewidzianym w art. 193. W tym przypadku nie sporzàdza si´ odr´bnego protoko∏u badania ksiàg, o którym mowa w art. 193 § 6.
§ 6. Protokó∏ jest sporzàdzany w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokó∏u kontrolujàcy dor´cza kontrolowanemu.
Art. 290a. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci, w drodze rozporzàdzenia, okreÊli sposób zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów
utrwalonych za pomocà aparatury rejestrujàcej obraz
i dêwi´k oraz magnetycznych, optycznych lub elektronicznych noÊników informacji, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci rodzaje czynników zewn´trznych, których
dzia∏anie mo˝e spowodowaç zniszczenie lub uszkodzenie dowodu, obecnoÊç przedstawiciela organu
kontrolujàcego podczas ich odtwarzania, form´ oznakowania dowodu oraz ewidencjonowania czynnoÊci
odtworzenia i wykorzystania dowodu.
Art. 291. § 1. Kontrolowany, który nie zgadza si´
z ustaleniami protoko∏u, mo˝e w terminie 14 dni od
dnia jego dor´czenia przedstawiç zastrze˝enia lub wyjaÊnienia, wskazujàc równoczeÊnie stosowne wnioski
dowodowe.
§ 2. Kontrolujàcy jest obowiàzany rozpatrzyç zastrze˝enia, o których mowa w § 1, i w terminie 14 dni
od dnia ich otrzymania zawiadomiç kontrolowanego
o sposobie ich za∏atwienia.
§ 3. W przypadku niez∏o˝enia wyjaÊnieƒ lub zastrze˝eƒ w terminie okreÊlonym w § 1, przyjmuje si´,
˝e kontrolowany nie kwestionuje ustaleƒ kontroli.

2) wskazanie osób kontrolujàcych;
3) okreÊlenie przedmiotu i zakresu kontroli;
4) okreÊlenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;
5) opis dokonanych ustaleƒ faktycznych;
———————
388)
389)

Przez art. 27 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 18.
W brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 13 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 18.

§ 4.390) Kontrola zostaje zakoƒczona w dniu dor´czenia protoko∏u kontroli.
Art. 292. W sprawach nieuregulowanych
w art. 281—291 stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 102 § 2 i 3, art. 135—138, art. 139 § 4, art. 140 § 2,
art. 141 i art. 142 oraz przepisy rozdzia∏ów 1, 2, 5, 6,
9—12, 14, 16, 22 oraz 23 dzia∏u IV.
———————
390)

W brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 14 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 18.
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DZIA¸ VII

Tajemnica skarbowa

§ 2. Osoby wymienione w § 1 sà obowiàzane do
z∏o˝enia na piÊmie przyrzeczenia nast´pujàcej treÊci:

Art. 293.391) § 1. Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach sk∏adanych przez
podatników, p∏atników lub inkasentów obj´te sà tajemnicà skarbowà.
§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ do danych zawartych w:
1) informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty inne ni˝ wymienione w § 1;
2) aktach dokumentujàcych czynnoÊci sprawdzajàce;
3) aktach post´powania podatkowego, kontroli podatkowej oraz aktach post´powania w sprawach
o przest´pstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
4) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego;
5) informacjach uzyskanych przez organy podatkowe
z banków oraz z innych êróde∏ ni˝ wymienione
w § 1 lub w pkt 1.
Art. 294. § 1. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiàzani sà:
1) pracownicy urz´dów skarbowych oraz izb skarbowych;
1a)392) funkcjonariusze celni i pracownicy urz´dów
celnych oraz izb celnych;
2)393) wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta,
marsza∏ek województwa oraz pracownicy samorzàdowych s∏u˝b finansowych;
3) cz∏onkowie samorzàdowych kolegiów odwo∏awczych, a tak˝e pracownicy biur tych kolegiów;

Poz. 60

„Przyrzekam, ˝e b´d´ przestrzega∏ tajemnicy skarbowej. OÊwiadczam, ˝e sà mi znane przepisy o odpowiedzialnoÊci karnej za ujawnienie tajemnicy
skarbowej.”.
§ 3. Zachowanie tajemnicy skarbowej obowiàzuje
równie˝ po ustaniu zatrudnienia lub zakoƒczeniu praktyki zawodowej.
§ 4. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiàzane sà równie˝ inne osoby, którym udost´pniono
informacje obj´te tajemnicà skarbowà, chyba ˝e na
ich ujawnienie zezwala przepis prawa.
§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje si´ do osób, których
dotyczà informacje obj´te tajemnicà skarbowà.
Art. 295.395) W toku post´powania podatkowego
dost´p do informacji pochodzàcych z banku lub innej
instytucji finansowej, a tak˝e do informacji uzyskanych z banku lub innej instytucji finansowej majàcych
siedzib´ na terytorium paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, przys∏uguje:
1) funkcjonariuszowi celnemu lub pracownikowi —
za∏atwiajàcym spraw´, ich bezpoÊrednim prze∏o˝onym, naczelnikowi urz´du skarbowego oraz naczelnikowi urz´du celnego;
2) organom i pracownikom organów, o których mowa w art. 305c, w∏aÊciwym w zakresie udzielania
i wyst´powania o udzielenie informacji.
Art. 296. § 1.396) Akta spraw zawierajàce informacje:

4) minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych40) oraz pracownicy Ministerstwa Finansów 394);

1) pochodzàce z banków, z wy∏àczeniem informacji,
o których mowa w art. 82 § 2, oraz z innych instytucji finansowych,

5) osoby, które na podstawie odr´bnych przepisów
odbywajà praktyk´ zawodowà w Ministerstwie Finansów 394) lub w organach podatkowych.

2) okreÊlone w art. 305b, uzyskane od paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, pochodzàce z banków
oraz innych instytucji finansowych

———————
391)
392)
393)
394)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 194 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 20 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 195 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Obecnie: urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych, zgodnie z art. 90 ustawy
z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568
i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69,
poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116,
poz. 1206, Nr 141, poz. 1492, Nr 238, poz. 2390, Nr 240,
poz. 2408 i Nr 273, poz. 2702), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 kwietnia 1999 r.

— przechowuje si´ w pomieszczeniach zabezpieczonych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, po ich wykorzystaniu sà wy∏àczane z akt sprawy i przechowywane w kasach pancernych lub szafach pancernych.
O wy∏àczeniu informacji dokonuje si´ adnotacji w aktach sprawy.
———————
395)
396)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 149.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 149.
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§ 3.397) Ponowne w∏àczenie do akt sprawy informacji, o których mowa w § 1, nast´puje wy∏àcznie
w przypadkach okreÊlonych w art. 297 i 297a.
Art. 297. § 1. Akta, w tym akta zawierajàce informacje wymienione w art. 182, naczelnicy urz´dów
skarbowych oraz naczelnicy urz´dów celnych udost´pniajà wy∏àcznie:398)
1)399) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych, dyrektorowi izby skarbowej lub dyrektorowi izby celnej — w toku post´powania podatkowego, post´powania w sprawach o przest´pstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe lub post´powania kontrolnego prowadzonego w urz´dzie skarbowym lub urz´dzie celnym;
2)399)

innym naczelnikom urz´dów skarbowych lub
urz´dów celnych albo organom kontroli skarbowej — w zwiàzku ze wszcz´tym post´powaniem
podatkowym, post´powaniem w sprawach o przest´pstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe lub
kontrolà podatkowà;

2a)400) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej — zgodnie z przepisami o przeciwdzia∏aniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci
majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub
nieujawnionych êróde∏ 401);
3) sàdom lub prokuratorowi — w zwiàzku z toczàcym
si´ post´powaniem;
4)402) Rzecznikowi Praw Obywatelskich — w zwiàzku
z jego udzia∏em w post´powaniu przed sàdem administracyjnym;
5)403) Prokuratorowi Generalnemu — na wniosek
w∏aÊciwego prokuratora:
———————
397)
398)

399)
400)

401)

402)
403)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 149.
Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 20
pkt 32 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.
W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 32 lit. a tiret
drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.
Dodany przez art. 46 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych
lub nieujawnionych êróde∏ (Dz. U. Nr 116, poz. 1216),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 czerwca 2001 r.
Obecnie: o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ oraz o przeciwdzia∏aniu finansowaniu terroryzmu, stosownie do art. 3 ustawy z dnia 27 wrzeÊnia 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ (Dz. U. Nr 180, poz. 1500), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 grudnia 2002 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 53 pkt 3 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 265.
W brzmieniu ustalonym przez art. 53 pkt 3 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 265.
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a) w przypadkach okreÊlonych w dziale IV Kodeksu post´powania administracyjnego,
b) w zwiàzku z udzia∏em prokuratora w post´powaniu przed sàdem administracyjnym;
6) (uchylony);404)
7)405) s∏u˝bom ochrony paƒstwa i ich upowa˝nionym
pisemnie funkcjonariuszom lub ˝o∏nierzom w zakresie niezb´dnym do przeprowadzenia post´powania sprawdzajàcego na podstawie przepisów
o ochronie informacji niejawnych.
§ 2.406) W przypadkach okreÊlonych w § 1 pkt 1 lub 2
stosuje si´ odpowiednio przepis art. 295.
§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1, akta
spraw sà oznaczane oraz przekazywane w sposób
przewidziany w art. 82 § 4.
§ 4.407) Naczelnicy urz´dów skarbowych oraz naczelnicy urz´dów celnych udost´pniajà Najwy˝szej
Izbie Kontroli, w zwiàzku z toczàcym si´ post´powaniem kontrolnym, akta, o których mowa w § 1, po wy∏àczeniu z nich informacji wymienionych w art. 182,
chyba ˝e informacje takie zosta∏y uprzednio udzielone
Najwy˝szej Izbie Kontroli na podstawie odr´bnych
przepisów.
Art. 297a.408) § 1. Informacje okreÊlone w art. 305b,
uzyskane od paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
lub akta zawierajàce takie informacje, sà udost´pniane wy∏àcznie organom wymienionym w art. 297, na
zasadach okreÊlonych w tym przepisie, gdy toczàce
si´ przed tym organem post´powanie lub czynnoÊci
wykonywane przez ten organ sà zwiàzane z prawid∏owym okreÊlaniem podstaw opodatkowania i wysokoÊci zobowiàzania podatkowego lub wymiarem innych
nale˝noÊci, których dochodzenie, zgodnie z przepisami o post´powaniu egzekucyjnym w administracji,
jest mo˝liwe na wniosek obcego paƒstwa.
§ 2. Udost´pnienie informacji dla celów innych ni˝
wymienione w § 1 wymaga uzyskania zgody w∏aÊciwej w∏adzy paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, od którego otrzymano informacje.
Art. 298. Akta niezawierajàce informacji, o których
mowa w art. 182, organy podatkowe udost´pniajà:
1) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych40);
———————
404)
405)

406)
407)
408)

Przez art. 53 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 265.
Dodany przez art. 83 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 11 marca 1999 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 149.
W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 32 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 15.
Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 149.
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2) innym organom podatkowym;

2) (uchylony);416)

3) organom kontroli skarbowej;

3) powiatowym oraz wojewódzkim urz´dom pracy;

3a)409) pracownikom wywiadu skarbowego;

4) jednostkom organizacyjnym
Ubezpieczenia Spo∏ecznego;

4) Najwy˝szej Izbie Kontroli — w zakresie i na zasadach okreÊlonych w przepisach o Najwy˝szej Izbie
Kontroli;
5)410) sàdowi, prokuratorowi, a tak˝e upowa˝nionym
pisemnie przez prokuratora funkcjonariuszom Policji, s∏u˝bom ochrony paƒstwa i ich funkcjonariuszom — w zwiàzku z toczàcym si´ post´powaniem;
6) bieg∏ym powo∏anym w toku post´powania podatkowego lub kontroli podatkowej — w zakresie
okreÊlonym przez organ podatkowy;
6a)411) wojewodzie i Prezesowi Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców — w zakresie prowadzonych post´powaƒ dotyczàcych legalizacji pobytu
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
7)412)

innym organom — w przypadkach i na zasadach okreÊlonych w odr´bnych ustawach oraz ratyfikowanych umowach mi´dzynarodowych, których stronà jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 299. § 1.413) Organy podatkowe udost´pniajà
informacje zawarte w aktach spraw podatkowych,
z wy∏àczeniem informacji okreÊlonych w art. 182, organom i osobom wymienionym w art. 298.
§ 2.414) Organy podatkowe udost´pniajà informacje wynikajàce z akt spraw podatkowych w zakresie
i na zasadach okreÊlonych w odr´bnych ustawach
oraz ratyfikowanych umowach mi´dzynarodowych,
których stronà jest Rzeczpospolita Polska.
§ 3.415) Informacje, o których mowa w § 1, udost´pniane sà równie˝:
1) organom celnym;
———————

Rolniczego

5) jednostkom organizacyjnym Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych;
6)417) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych — w celu realizacji zadaƒ okreÊlonych
w przepisach o nabywaniu nieruchomoÊci przez
cudzoziemców;
7)418) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadaƒ ustawowych;
8)419) komornikom sàdowym w zwiàzku z toczàcym
si´ post´powaniem egzekucyjnym;
9)420) wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast
w zakresie prowadzonych post´powaƒ o przyznanie Êwiadczeƒ rodzinnych;
10)421) oÊrodkom pomocy spo∏ecznej i powiatowym
centrom pomocy rodzinie w zakresie prowadzonych post´powaƒ o Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej.
§ 4.422) Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników mogà byç udost´pniane:
1) Zak∏adowi Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego;
2) komornikom sàdowym w zwiàzku z toczàcym si´
post´powaniem egzekucyjnym;
3) wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast
w zakresie prowadzonych post´powaƒ o przyznanie Êwiadczeƒ rodzinnych;
———————
416)
417)

409) Dodany

przez art. 1 pkt 61 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37.
410) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 197 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
411) Dodany przez art. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r.
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 475), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca 2001 r.
412) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 5 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 33, która wesz∏a w ˝ycie z dniem
15 stycznia 2001 r.
413) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 198 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
414) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 33, która wesz∏a w ˝ycie z dniem
15 stycznia 2001 r.
415) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 62 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 37.

Kasy

418)

419)

420)

421)

422)

Przez art. 12 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 19.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 198 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 70 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81,
poz. 731), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Dodany przez art. 3 lit. a ustawy z dnia 18 wrzeÊnia
2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 130, poz. 1452), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Dodany przez art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228,
poz. 2255), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.
Dodany przez art. 137 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 43 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 420.
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4)423) oÊrodkom pomocy spo∏ecznej i powiatowym
centrom pomocy rodzinie w zakresie prowadzonych post´powaƒ o Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej.

Poz. 60
DZIA¸ VIIa429)
Wymiana informacji podatkowych
z innymi paƒstwami
Rozdzia∏ 1

§ 5. (uchylony).424)

Zasady ogólne wymiany informacji podatkowych
Art. 299a.425) Akta, o których mowa w art. 298,
i dokumenty zawierajàce informacje, o których mowa
w art. 299, przekazywane organom i osobom wymienionym w art. 298 pkt 4—7 oraz art. 299 § 2—4 oznacza si´ klauzulà „Tajemnica skarbowa”.
Art. 300. (uchylony).426)
Art. 301. Przepisy art. 297—299 nie naruszajà
uprawnieƒ strony przewidzianych w art. 178 i art. 179.

Art. 305a. W zakresie i na zasadach wynikajàcych
z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz
z innych ratyfikowanych umów mi´dzynarodowych,
których stronà jest Rzeczpospolita Polska, informacje
zawarte w aktach spraw podatkowych lub inne informacje podatkowe mogà byç udost´pniane w∏aÊciwym
w∏adzom paƒstw obcych, pod warunkiem ˝e wykorzystanie udost´pnionych informacji nastàpi zgodnie
z zasadami okreÊlonymi w tych umowach.
Rozdzia∏ 2

Art. 302. (uchylony).427)

Szczegó∏owe zasady wymiany
informacji podatkowych z paƒstwami
cz∏onkowskimi Unii Europejskiej

Art. 303. (uchylony).427)
Art. 304. § 1.428) Naczelnicy urz´dów skarbowych
oraz naczelnicy urz´dów celnych sk∏adajà ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych40) pó∏roczne sprawozdania zawierajàce informacje o liczbie
wszcz´tych w danym pó∏roczu post´powaƒ podatkowych oraz karnych skarbowych, w porównaniu z liczbà spraw, w których wystàpiono o przekazanie informacji, o których mowa w art. 182.

Art. 305b. Wymiana informacji podatkowych obejmuje wszelkie informacje istotne dla prawid∏owego
okreÊlania podstaw opodatkowania i wysokoÊci zobowiàzania podatkowego w zakresie:

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, sà corocznie przedk∏adane Sejmowi ∏àcznie ze sprawozdaniem
z wykonania bud˝etu paƒstwa.

2) podatku akcyzowego od olei mineralnych, alkoholi, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,

1) opodatkowania dochodu, majàtku lub kapita∏u,
bez wzgl´du na sposób i form´ opodatkowania,
w tym opodatkowania dochodu ze sprzeda˝y rzeczy lub praw majàtkowych oraz przyrostu wartoÊci
majàtku lub kapita∏u,

3) opodatkowania sk∏adek ubezpieczeniowych
Art. 305. § 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych40) podaje do wiadomoÊci publicznej
zbiorcze informacje dotyczàce podatków.
§ 2. Uprawnienie, o którym mowa w § 1, przys∏uguje równie˝ organom podatkowym.
§ 3. Uprawnienie, o którym mowa w § 1, przys∏uguje równie˝ Prezesowi Najwy˝szej Izby Kontroli.
———————
423)
424)
425)
426)
427)
428)

Dodany przez art. 137 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 421.
Przez art. 1 pkt 198 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 199 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 149.
Przez art. 1 pkt 200 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 20 pkt 33 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 15.

— zwane dalej „informacjami”.
Art. 305c. § 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych wyst´puje do w∏aÊciwych w∏adz
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, zwanych dalej „obcymi w∏adzami”, o udzielenie informacji oraz
udziela im informacji na zasadach okreÊlonych w niniejszym rozdziale.
§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e upowa˝niç Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora izby skarbowej, dyrektora
izby celnej oraz dyrektora urz´du kontroli skarbowej
do wyst´powania do obcych w∏adz o udzielenie informacji i udzielania im informacji na zasadach okreÊlonych w niniejszym rozdziale.
Art. 305d. Informacje sà udzielane na wniosek obcych w∏adz lub z urz´du.
———————
429)

Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 149.
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Art. 305e. Wniosek o udzielenie informacji powinien zawieraç:

5) udzielenie informacji naruszy∏oby porzàdek publiczny Rzeczypospolitej Polskiej;

1) dane identyfikujàce podmiot, którego informacje
majà dotyczyç: nazwisko lub nazw´ (firm´), adres
i inne posiadane dane niezb´dne do identyfikacji
podmiotu, którego wniosek dotyczy;

6) paƒstwo wnioskujàce nie mo˝e udzielaç informacji
o podobnym charakterze;

2) wskazanie zakresu ˝àdanych informacji i celu ich
wykorzystania;
3) stwierdzenie, ˝e wyczerpano mo˝liwoÊci uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa krajowego paƒstwa wnioskujàcego;
4) zobowiàzanie si´ do obj´cia tajemnicà udzielonych informacji, zgodnie z przepisami prawa krajowego paƒstwa wnioskujàcego.
Art. 305f. § 1. Wniosek obcej w∏adzy wszczyna post´powanie w sprawie udzielenia informacji.
§ 2. Post´powanie powinno byç zakoƒczone bez
zb´dnej zw∏oki.
§ 3. O ka˝dym przypadku nieudzielenia informacji
we w∏aÊciwym terminie zawiadamia si´ obce w∏adze,
podajàc przyczyny niedotrzymania terminu udzielenia
informacji.
§ 4. W sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia
informacji wydaje si´ postanowienie.
Art. 305g. § 1. Je˝eli dane zawarte we wniosku obcej w∏adzy nie sà wystarczajàce do udzielenia informacji, w∏aÊciwy organ wzywa niezw∏ocznie t´ w∏adz´
o nades∏anie danych uzupe∏niajàcych, w wyznaczonym terminie.
§ 2. W przypadku nieuzupe∏nienia wniosku zgodnie z wezwaniem, o którym mowa w § 1, w∏aÊciwy organ odmawia udzielenia informacji.
Art. 305h. Odmawia si´ udzielenia informacji, je˝eli:
1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e obca
w∏adza nie wyczerpa∏a mo˝liwoÊci uzyskania
wnioskowanych informacji na podstawie przepisów prawa krajowego;

7) przepisy prawa krajowego paƒstwa wnioskujàcego nie zapewniajà obj´cia informacji tajemnicà na
takich samych zasadach, na jakich sà chronione
takie same informacje uzyskane na podstawie
przepisów prawa krajowego paƒstwa wnioskujàcego.
Art. 305i. Wniosek o udzielenie informacji mo˝e
byç w ka˝dym czasie wycofany przez w∏aÊciwy organ.
Art. 305j. W sprawach nieuregulowanych
w art. 305b—305i stosuje si´ odpowiednio przepisy
rozdzia∏ów 1, 2, 4, 5, 8, 9 i 14 dzia∏u IV.
Art. 305k. § 1. W∏aÊciwy organ udziela z urz´du informacji obcym w∏adzom, gdy:
1) uprawdopodobnione jest uszczuplenie nale˝noÊci
podatkowych lub obejÊcie prawa podatkowego
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej;
2) korzystanie przez podatnika z ulg podatkowych
mo˝e byç podstawà powstania obowiàzku podatkowego lub zwi´kszenia zobowiàzania podatkowego w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej;
3) ustalenia post´powania podatkowego lub kontrolnego, dokonane w oparciu o informacje uzyskane
od obcej w∏adzy, mogà byç u˝yteczne dla prawid∏owego okreÊlania podstaw opodatkowania i wysokoÊci zobowiàzania podatkowego.
§ 2. Przepis art. 305h stosuje si´ odpowiednio.
Art. 305l. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, w celu usprawnienia wspó∏pracy, mo˝e
zawieraç z obcymi w∏adzami porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie szczegó∏owych zasad
i trybu wymiany informacji.
Art. 305m. Informacje otrzymane od obcej w∏adzy
mo˝na przekazaç innej obcej w∏adzy za zgodà w∏adzy
paƒstwa udzielajàcego informacji.
Rozdzia∏ 3430)

2) organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie
posiada uprawnieƒ do uzyskania wnioskowanych
informacji;
3) odr´bne przepisy lub ratyfikowane umowy mi´dzynarodowe uniemo˝liwiajà udzielenie wnioskowanych informacji lub wykorzystanie ich przez
paƒstwo wnioskujàce dla celów wskazanych we
wniosku;
4) udzielenie informacji prowadzi∏oby do ujawnienia
tajemnicy przedsi´biorstwa, przemys∏owej lub zawodowej albo procesu produkcyjnego;

Szczegó∏owe zasady wymiany informacji
o przychodach (dochodach) z oszcz´dnoÊci
Art. 305n. § 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych przekazuje z urz´du informacje doty———————
430)

Dodany przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 93, poz. 894, Nr 254, poz. 2533 i Nr 263, poz. 2619),
który wejdzie w ˝ycie z dniem 1 lipca 2005 r.
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czàce przychodów (dochodów) z oszcz´dnoÊci osób fizycznych, których wyp∏acanie wymaga, zgodnie
z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, sk∏adania imiennej informacji o przychodach
(dochodach), uzyskanych przez osoby, które ze wzgl´du na miejsce zamieszkania podlegajà obowiàzkowi
podatkowemu od wszystkich swoich dochodów:
1) w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, Ksi´stwie Andory, Ksi´stwie Liechtensteinu, Ksi´stwie
Monako, Republice San Marino i Konfederacji
Szwajcarskiej lub
2) na terytoriach zale˝nych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Rzeczpospolita Polska zawar∏a
umow´ w sprawie opodatkowania przychodów
(dochodów) z oszcz´dnoÊci osób fizycznych
— w∏aÊciwym w∏adzom tych paƒstw i terytoriów.
§ 2. Informacje przekazuje si´ przynajmniej raz
w roku w terminie 6 miesi´cy od zakoƒczenia roku podatkowego podmiotu wyp∏acajàcego przychody (dochody).
§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, w celu usprawnienia wspó∏pracy, mo˝e zawieraç
z w∏aÊciwymi w∏adzami paƒstw i terytoriów, o których
mowa w § 1, porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie szczegó∏owych zasad i trybu wymiany informacji.
Art. 305o. Do informacji okreÊlonych w art. 305n
§ 1 dotyczàcych podatników, na których cià˝y nieograniczony obowiàzek podatkowy w Rzeczypospolitej
Polskiej, otrzymanych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych od w∏aÊciwych w∏adz innych paƒstw lub terytoriów zale˝nych lub stowarzyszonych przepisy art. 297a stosuje si´ odpowiednio.
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§ 4. Je˝eli pokrzywdzonym nie jest Skarb Paƒstwa,
Êciganie nast´puje na wniosek pokrzywdzonego.
DZIA¸ VIIIa431)
ZaÊwiadczenia
Art. 306a. § 1. Organ podatkowy wydaje zaÊwiadczenia na ˝àdanie osoby ubiegajàcej si´ o zaÊwiadczenie.
§ 2. ZaÊwiadczenie wydaje si´, je˝eli:
1) urz´dowego potwierdzenia okreÊlonych faktów
lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
2) osoba ubiega si´ o zaÊwiadczenie ze wzgl´du na
swój interes prawny w urz´dowym potwierdzeniu
okreÊlonych faktów lub stanu prawnego.
§ 3. ZaÊwiadczenie potwierdza stan faktyczny lub
prawny istniejàcy w dniu jego wydania.
§ 4. ZaÊwiadczenie wydaje si´ w granicach ˝àdania
wnioskodawcy.
§ 5.432) ZaÊwiadczenie powinno byç wydane bez
zb´dnej zw∏oki, nie póêniej jednak ni˝ w terminie
7 dni.
§ 5.433) ZaÊwiadczenie powinno byç wydane bez zb´dnej zw∏oki, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 7 dni od dnia
z∏o˝enia wniosku o wydanie zaÊwiadczenia, z zastrze˝eniem § 6.

§ 6.434) ZaÊwiadczenie, o którym mowa w art. 306m
§ 1, powinno byç wydane bez zb´dnej zw∏oki, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 2 miesi´cy od dnia z∏o˝enia
wniosku o wydanie zaÊwiadczenia.

Przepisy karne

Art. 306b. § 1. W przypadkach, o których mowa
w art. 306a § 2, organ podatkowy jest obowiàzany wydaç zaÊwiadczenie, je˝eli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikajàcych z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych
danych znajdujàcych si´ w jego posiadaniu.

Art. 306. § 1. Kto, b´dàc obowiàzanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje obj´te tà tajemnicà,

§ 2. Organ podatkowy, przed wydaniem zaÊwiadczenia, mo˝e przeprowadziç w niezb´dnym zakresie
post´powanie wyjaÊniajàce.

DZIA¸ VIII

podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 5.
§ 2. Kto, b´dàc obowiàzanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje okreÊlone
w art. 182,

Art. 306c. Odmowa wydania zaÊwiadczenia lub zaÊwiadczenia o treÊci ˝àdanej przez osob´ ubiegajàcà
si´ o nie nast´puje w drodze postanowienia, na które
s∏u˝y za˝alenie.
———————
431)

podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 5.

432)
433)

§ 3. Je˝eli sprawca czynu okreÊlonego w § 1 lub 2
dzia∏a nieumyÊlnie,
434)

podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

Dodany przez art. 1 pkt 201 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu tym obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 433.
W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 430, który wejdzie w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2005 r.
Dodany przez art. 6 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 430, który wejdzie w ˝ycie z dniem 1 lipca 2005 r.
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Art. 306d. § 1. Organ podatkowy nie mo˝e ˝àdaç
zaÊwiadczenia w celu potwierdzenia faktów lub stanu
prawnego, znanych organowi z urz´du lub mo˝liwych
do ustalenia przez organ na podstawie posiadanej
ewidencji, rejestrów lub innych danych albo na podstawie przedstawionych przez zainteresowanego do
wglàdu dokumentów urz´dowych.
§ 2. Organ podatkowy ˝àdajàcy od strony zaÊwiadczenia w celu potwierdzenia faktów lub stanu prawnego jest obowiàzany wskazaç przepis prawa wymagajàcy urz´dowego potwierdzenia tych faktów lub stanu
prawnego w drodze zaÊwiadczenia.
Art. 306e. § 1. ZaÊwiadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajàce stan zaleg∏oÊci wydaje si´
na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.
§ 2. Przed wydaniem zaÊwiadczeƒ, o których mowa w § 1, ustala si´, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone post´powanie majàce na celu
ustalenie lub okreÊlenie wysokoÊci jego zobowiàzaƒ
podatkowych. Je˝eli takie post´powanie jest prowadzone i zgromadzony materia∏ dowodowy pozwala na
jego zakoƒczenie, powinna byç niezw∏ocznie wydana
decyzja ustalajàca lub okreÊlajàca wysokoÊç zobowiàzaƒ podatkowych, w celu wykazania ich w zaÊwiadczeniu.
§ 3. Nie mo˝na odmówiç wydania zaÊwiadczenia,
je˝eli nie jest mo˝liwe zakoƒczenie post´powania,
o którym mowa w § 2, przed up∏ywem terminu okreÊlonego w art. 306a § 5. Wydajàc zaÊwiadczenie, organ podaje informacje o prowadzonym post´powaniu.
§ 4. Na ˝àdanie wnioskodawcy w zaÊwiadczeniu
podaje si´ tak˝e informacje:
1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone
jest:
a) post´powanie majàce na celu ujawnienie jego
zaleg∏oÊci podatkowych i okreÊlenie ich wysokoÊci,
b) post´powanie egzekucyjne w administracji,
równie˝ w zakresie innych ni˝ podatkowe zobowiàzaƒ wnioskodawcy,
c) post´powanie w sprawach o przest´pstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
2) dotyczàce:
a) okresów, z których pochodzà zaleg∏oÊci, i ich tytu∏ów,
b) podatków, których termin p∏atnoÊci zosta∏ odroczony lub których p∏atnoÊç zosta∏a roz∏o˝ona na
raty.
§ 5. Je˝eli zap∏ata zaleg∏oÊci podatkowej wraz z odsetkami za zw∏ok´ zosta∏a odroczona lub roz∏o˝ona na
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raty, uznaje si´, ˝e podatnik, p∏atnik lub inkasent, do
dnia up∏ywu terminów, o których mowa w art. 49 § 1,
nie posiada zaleg∏oÊci podatkowych.
Art. 306f. § 1. Organ podatkowy na wniosek osoby,
która uprawdopodobni, ˝e mo˝e byç spadkobiercà,
wydaje zaÊwiadczenie o wysokoÊci znanych temu organowi zobowiàzaƒ spadkodawcy wymienionych
w art. 98 § 1 i 2.
§ 2. Je˝eli post´powanie podatkowe w sprawie
okreÊlenia lub ustalenia wysokoÊci zobowiàzaƒ podatkowych spadkodawcy nie zosta∏o zakoƒczone, w zaÊwiadczeniu podaje si´ przybli˝onà wysokoÊç zobowiàzania na podstawie posiadanych danych co do
podstawy opodatkowania.
Art. 306g. § 1. Organy podatkowe, za zgodà zbywajàcego, wydajà na wniosek nabywcy, o którym mowa w art. 112 § 1, zaÊwiadczenie o wysokoÊci zaleg∏oÊci podatkowych zbywajàcego.
§ 2. W zaÊwiadczeniu, o którym mowa w § 1, organ
podatkowy okreÊla wysokoÊç zaleg∏oÊci podatkowych
zbywajàcego na dzieƒ wydania zaÊwiadczenia.
§ 3. Przepisy § 1—2 stosuje si´ odpowiednio do
nale˝noÊci wymienionych w art. 107 § 2 pkt 2—4, obj´tych zakresem odpowiedzialnoÊci nabywcy.
Art. 306h. § 1. Organy podatkowe, za zgodà podatnika, wydajà zaÊwiadczenie o wysokoÊci zaleg∏oÊci
podatkowych podatnika na ˝àdanie:
1) jednostek organizacyjnych, które na podstawie
ustaw regulujàcych zasady ich funkcjonowania
uprawnione sà do udzielania kredytów (po˝yczek);
2) kontrahentów podatników prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà oraz dzier˝awców i u˝ytkowników nieruchomoÊci — w zakresie opodatkowania
dzier˝awionej lub u˝ytkowanej nieruchomoÊci;
3) ma∏˝onka podatnika, z zastrze˝eniem § 2, a tak˝e
rozwiedzionego ma∏˝onka w zakresie zaleg∏oÊci
powsta∏ych w czasie trwania wspólnoÊci majàtkowej oraz innych osób wymienionych w art. 111;
4) wspólnika spó∏ek wymienionych w art. 115 § 1.
§ 2. Zgoda podatnika nie jest wymagana, je˝eli
z ˝àdaniem wydania zaÊwiadczenia, o którym mowa
w § 1, wyst´puje ma∏˝onek podatnika pozostajàcy
z nim we wspólnoÊci majàtkowej.
Art. 306i. § 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaÊwiadczenie o wysokoÊci jego dochodu
lub obrotu.
§ 2. W zaÊwiadczeniach dotyczàcych wysokoÊci
dochodu lub obrotu stwierdza si´ wy∏àcznie, czy wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem:
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1) podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego, z okreÊleniem wysokoÊci obrotu;
2) podatku dochodowego (we wszystkich formach
opodatkowania); w przypadku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych — z okreÊleniem wysokoÊci dochodu przyj´tego do podstawy opodatkowania,
a w przypadku osób prawnych — z okreÊleniem
wysokoÊci dochodu przyj´tego do podstawy opodatkowania, jak równie˝ dochodu pozostajàcego
po odliczeniu podatku.
Art. 306j. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb wydawania zaÊwiadczeƒ, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci odpowiednià organizacj´ czynnoÊci zwiàzanych z wydawaniem zaÊwiadczeƒ;
2) w∏aÊciwoÊç miejscowà i rzeczowà organów podatkowych do wydawania zaÊwiadczeƒ, uwzgl´dniajàc rodzaj zobowiàzania podatkowego;
3) wzór rejestru zaÊwiadczeƒ oraz szczegó∏owy sposób jego prowadzenia, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci treÊç wniosku o wydanie zaÊwiadczenia, dat´ z∏o˝enia wniosku lub wyra˝enia zgody na wydanie zaÊwiadczenia, sposób za∏atwienia wniosku,
treÊç wydanego zaÊwiadczenia oraz dane identyfikujàce wnioskodawc´;
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Art. 306m.437) § 1. Organ podatkowy na wniosek
podatnika wydaje zaÊwiadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiàgajàcej przychody
(dochody), o których mowa w art. 305n § 1, ze êróde∏
przychodów po∏o˝onych:
1) w Republice Austrii, Królestwie Belgii, Wielkim
Ksi´stwie Luksemburga, Ksi´stwie Andory, Ksi´stwie Liechtensteinu, Ksi´stwie Monako, Republice San Marino i Konfederacji Szwajcarskiej lub
2) na terytoriach zale˝nych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Rzeczpospolita Polska zawar∏a
umowy w sprawie opodatkowania przychodów
(dochodów) z oszcz´dnoÊci osób fizycznych.
§ 2. W zaÊwiadczeniu, o którym mowa w § 1, podaje si´ równie˝ zg∏oszone organowi podatkowemu
przez wnioskodawc´:
1) imi´ i nazwisko albo nazw´ oraz adres podmiotu,
który wyp∏aca lub stawia do dyspozycji przychody
(dochody);
2) numer rachunku wnioskodawcy, a w przypadku jego braku — tytu∏ prawny, z którego wynika wierzytelnoÊç stanowiàca podstaw´ wyp∏aty lub postawienia do dyspozycji przychodów (dochodów).

4) wzór ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaÊwiadczeƒ oraz szczegó∏owy sposób jej prowadzenia, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci dane identyfikujàce osob´, której
dotyczy zaÊwiadczenie, treÊç przekazanych lub
otrzymanych informacji, dane identyfikujàce osob´ lub organ przekazujàcy informacje;

Art. 306n.437) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzory zaÊwiadczeƒ, o których mowa w art. 306l
i art. 306m § 1, uwzgl´dniajàc zakres danych wykazywanych w zaÊwiadczeniach oraz dane identyfikujàce
wnioskodawc´ i organ wydajàcy zaÊwiadczenie.

5) wzory zaÊwiadczeƒ, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zakres danych wykazywanych w zaÊwiadczeniu oraz dane identyfikujàce wnioskodawc´ i organ wydajàcy zaÊwiadczenie.

DZIA¸ IX
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 306k.435) W sprawach nieuregulowanych
w art. 306a—306i stosuje si´ odpowiednio przepisy
rozdzia∏ów 1—6, 8—12, 14, 16 oraz 23 dzia∏u IV.

Rozdzia∏ 1
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 306k.436) W sprawach nieuregulowanych
w art. 306a—306i oraz 306l i 306m stosuje si´ odpowiednio
przepisy rozdzia∏ów 1—6, 8—12, 14, 16 oraz 23 dzia∏u IV.

Art. 306l.437) Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaÊwiadczenie o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (certyfikat rezydencji).
———————
435)

W brzmieniu tym obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 436.
436) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 3 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 430, który wejdzie w ˝ycie z dniem
1 lipca 2005 r.
437) Dodany przez art. 6 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 430, który wejdzie w ˝ycie z dniem 1 lipca 2005 r.

Art. 307—323. (pomini´te).438)
Rozdzia∏ 2
Przepisy przejÊciowe
Art. 324. § 1. Do spraw wszcz´tych, a nierozpatrzonych przez organ podatkowy pierwszej instancji przed
dniem 1 stycznia 1998 r. stosuje si´, z zastrze˝eniem
§ 2, przepisy niniejszej ustawy.
§ 2. Wnioski z∏o˝one przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy w sprawach:
———————
438)

Zamieszczone w obwieszczeniu.
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1) odroczenia terminu p∏atnoÊci podatku,
2) roz∏o˝enia na raty zap∏aty podatku lub zaleg∏oÊci
podatkowej,
3) potràcenia zobowiàzaƒ podatkowych
— rozpatrywane sà na podstawie przepisów ustawy
o zobowiàzaniach podatkowych.
Art. 325. Przepis art. 22 § 4 stosuje si´ równie˝ do
z∏o˝onych, a nierozpatrzonych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy wniosków o zaniechanie poboru podatków.
Art. 326. § 1. Hipoteka ustawowa powsta∏a w okresie roku od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy wygasa po up∏ywie 12 miesi´cy od dnia jej powstania,
chyba ˝e organ podatkowy z∏o˝y w tym czasie wniosek o jej wpis do ksi´gi wieczystej.
§ 2. Hipoteki ustawowe powsta∏e przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy wygasajà, je˝eli organ
podatkowy nie z∏o˝y wniosku o ich wpis do ksi´gi wieczystej w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 327. Wygasajà zastawy ustawowe powsta∏e
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 328. WierzytelnoÊci wobec Skarbu Paƒstwa
lub paƒstwowych jednostek bud˝etowych, które sta∏y
si´ wymagalne do dnia og∏oszenia niniejszej ustawy,
mogà podlegaç potràceniu na zasadach przewidzianych w ustawie o zobowiàzaniach podatkowych, je˝eli wniosek o dokonanie potràcenia zostanie z∏o˝ony
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 329. Terminy przewidziane w:
1) art. 69 § 2 — stosuje si´ równie˝ do zdarzeƒ, które
nastàpi∏y przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy;
2) art. 80 § 1 pkt 1 439) — stosuje si´ równie˝, je˝eli
p∏atnik, w ciàgu miesiàca poprzedzajàcego dzieƒ
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy pobra∏ podatek
nienale˝nie lub w wysokoÊci wi´kszej od nale˝nej.
Art. 330. Zwrot nadp∏at powsta∏ych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy dokonywany jest na
podstawie przepisów ustawy o zobowiàzaniach podatkowych.
Art. 331. § 1. Prawo do skorygowania deklaracji,
o którym mowa w art. 81 § 2 440), stosuje si´ równie˝
do deklaracji z∏o˝onych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.
§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, przepis
art. 81 § 3 440) stosuje si´ odpowiednio.
———————
439)
440)

Obecnie art. 80 obowiàzuje w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 pkt 61 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Obecnie art. 81 obowiàzuje w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 pkt 61 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

Poz. 60

Art. 332. Do odpowiedzialnoÊci osób trzecich,
o których mowa w ustawie o zobowiàzaniach podatkowych, z tytu∏u zaleg∏oÊci podatkowych powsta∏ych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje
si´ przepisy ustawy o zobowiàzaniach podatkowych.
Art. 333. Osoby prawne, o których mowa
w art. 117, ponoszà równie˝ odpowiedzialnoÊç za zaleg∏oÊci podatkowe powsta∏e przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 334. § 1. Odwo∏ania od decyzji urz´du skarbowego, wniesione do podatkowej komisji odwo∏awczej
przed dniem 1 stycznia 1998 r., przekazuje si´ do dalszego prowadzenia w∏aÊciwym izbom skarbowym.
CzynnoÊci podj´te w toku post´powania przez podatkowà komisj´ odwo∏awczà pozostajà w mocy.
§ 2. Wnioski w sprawie wznowienia post´powania
zakoƒczonego decyzjà ostatecznà wydanà przez podatkowà komisj´ odwo∏awczà, a tak˝e wnioski w sprawie uchylenia, zmiany lub stwierdzenia niewa˝noÊci
takiej decyzji rozpatrywane sà przez izb´ skarbowà,
przy której dzia∏a∏a ta komisja.
§ 3. Wnioski w sprawach, o których mowa w § 2,
z∏o˝one przed dniem 1 stycznia 1998 r., rozpatrywane
sà na podstawie dotychczasowych przepisów Kodeksu post´powania administracyjnego.
Art. 335. Odwo∏ania od decyzji wydanych na podstawie przepisów ustawy o zobowiàzaniach podatkowych, wniesione przed dniem 1 stycznia 1998 r., podlegajà rozpatrzeniu na podstawie przepisów tej ustawy oraz dotychczasowych przepisów Kodeksu post´powania administracyjnego.
Art. 336. Wnioski o uchylenie lub zmian´ decyzji
ostatecznej, na podstawie której strona naby∏a prawo,
wniesione przed dniem 1 stycznia 1998 r., podlegajà
rozpatrzeniu w trybie i na zasadach przewidzianych
w art. 155 i art. 177 Kodeksu post´powania administracyjnego.
Art. 337. ˚àdanie uchylenia, zmiany lub stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji ostatecznej okreÊlajàcej wysokoÊç zaleg∏oÊci podatkowej, wniesione przed dniem
1 stycznia 1998 r., podlega rozpatrzeniu na zasadach
przewidzianych w dotychczasowych przepisach Kodeksu post´powania administracyjnego.
Art. 338. § 1. Umarza si´ wszcz´te z urz´du post´powania w sprawie uchylenia, zmiany lub stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji ostatecznych, je˝eli decyzje te
zosta∏y wydane przed dniem 1 stycznia 1997 r., chyba
˝e strona wniesie o dalsze rozpoznanie sprawy.
§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy post´powania w sprawach, o których mowa w art. 250 327).
Art. 339. Przepisy art. 258 § 1 pkt 3—5 338), § 2 i 3
oraz art. 259 stosuje si´ równie˝ do decyzji wydanych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
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Poz. 60

Art. 340. OÊwiadczenia, o których mowa w art. 278
§ 3—5 oraz art. 279 § 3, sk∏adane sà w terminie 2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

1) dekret z dnia 16 maja 1956 r. o umarzaniu i udzielaniu ulg w sp∏acaniu nale˝noÊci paƒstwowych
(Dz. U. Nr 17, poz. 92 oraz z 1975 r. Nr 10, poz. 56);

Art. 341. Je˝eli obowiàzujàce przepisy powo∏ujà si´
na ustaw´ o zobowiàzaniach podatkowych lub odsy∏ajà ogólnie do przepisów o zobowiàzaniach podatkowych, stosuje si´ przepisy dzia∏u III niniejszej ustawy.

2) ustawa z dnia 21 grudnia 1958 r. o szczególnym
trybie Êciàgania zaleg∏oÊci z tytu∏u niektórych zobowiàzaƒ w∏aÊcicieli nieruchomoÊci wobec Paƒstwa (Dz. U. Nr 77, poz. 398, z 1962 r. Nr 38,
poz. 166 oraz z 1971 r. Nr 27, poz. 250);

Art. 342. § 1. W okresie do dnia 31 grudnia 1999 r.
instytucje finansowe wymienione w art. 182 mogà
wyst´powaç do urz´du skarbowego, który ˝àda∏ przekazania informacji, z wnioskami o ograniczenie zakresu ˝àdanej informacji i terminu jej przekazania.

3) ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiàzaniach
podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486
i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85,
poz. 426, z 1996 r. Nr 75, poz. 357 oraz z 1997 r.
Nr 121, poz. 770).

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, sk∏adany jest
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ˝àdania i wymaga uzasadnienia.
§ 3. Urzàd skarbowy w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku postanawia ostatecznie o zakresie ˝àdanych informacji i terminie ich przekazania.
Rozdzia∏ 3
Przepisy koƒcowe

§ 2. (pomini´ty).438)
Art. 344. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r., z tym ˝e przepisy art. 22 § 6, art. 28 § 3,
art. 46 § 3, art. 48 § 3, art. 56 § 3, art. 58, art. 67 § 3,
art. 79 § 3, art. 82 § 3, art. 83, art. 84 § 2, art. 87 § 5,
art. 119, art. 196 § 4, art. 283 § 3, art. 303, art. 314
pkt 2 i 3, art. 316 pkt 1 oraz art. 328 wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.441)
———————

Art. 343. § 1. Tracà moc:

441)

Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 13 listopada 1997 r.
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