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Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 14f po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Zwrot nienale˝nej op∏aty nast´puje nie póê-
niej ni˝ w terminie 7 dni od dnia zakoƒcze-
nia post´powania w sprawie wydania inter-
pretacji.”;

2) w art. 14g uchyla si´ § 2;

3) art. 14h otrzymuje brzmienie:

„Art. 14h. W sprawach dotyczàcych interpretacji
indywidualnej stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 120, art. 121 § 1, art. 125,
art. 129, art. 130, art. 135—137, art. 140,
art. 143, art. 165a, art. 169 § 1—2,
art. 170 i art. 171 oraz przepisy rozdzia-
∏u 5, 6, 10 i 23 dzia∏u IV.”;

4) w art. 33 uchyla si´ § 5;

5) art. 33d—33g otrzymujà brzmienie:

„Art. 33d. § 1. Zabezpieczenie wykonania decyzji
nak∏adajàcej obowiàzek podlegajà-
cy wykonaniu w trybie przepisów
o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji lub wykonanie de-
cyzji o zabezpieczeniu, o którym
mowa w art. 33, nast´puje w trybie
przepisów o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji albo w for-
mie okreÊlonej w § 2.

§ 2. Zabezpieczenie wykonania decyzji
nast´puje przez przyj´cie przez or-
gan podatkowy, na wniosek strony,
zabezpieczenia wykonania zobo-
wiàzania wynikajàcego z tej decyzji
wraz z odsetkami za zw∏ok´, w for-
mie:

1) gwarancji bankowej lub ubezpie-
czeniowej;

2) por´czenia banku;

3) weksla z por´czeniem wekslo-
wym banku;

4) czeku potwierdzonego przez kra-
jowy bank wystawcy czeku;

5) zastawu rejestrowego na pra-
wach z papierów wartoÊciowych
emitowanych przez Skarb Paƒ-
stwa lub Narodowy Bank Polski
— wed∏ug ich wartoÊci nominal-
nej;

6) uznania kwoty na rachunku de-
pozytowym organu podatkowe-
go;

7) pisemnego, nieodwo∏alnego upo-
wa˝nienia organu podatkowego,
potwierdzonego przez bank lub
spó∏dzielczà kas´ oszcz´dnoÊcio-
wo-kredytowà, do wy∏àcznego
dysponowania Êrodkami pieni´˝-
nymi zgromadzonymi na rachun-
ku lokaty terminowej.

§ 3. W razie z∏o˝enia wniosku o zabez-
pieczenie w formie okreÊlonej w § 2
zabezpieczenie w trybie przepisów
o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji, w zakresie obj´tym
tym wnioskiem, mo˝e nastàpiç po
wydaniu postanowienia o odmo-
wie przyj´cia zabezpieczenia.

§ 4. Je˝eli wniosek o zabezpieczenie
w formie okreÊlonej w § 2 z∏o˝ono
po ustanowieniu zabezpieczenia
w trybie przepisów o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji, za-
kres zabezpieczenia ustanowione-
go w trybie przepisów o post´po-
waniu egzekucyjnym w administra-
cji uchyla si´ lub zmienia, w zakre-
sie przyj´tego zabezpieczenia.

Art. 33e. Gwarantem lub por´czycielem mo˝e
byç osoba wpisana do wykazu gwaran-
tów, o którym mowa w art. 52 ustawy
z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne
(Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273,
poz. 2703).

Art. 33f. § 1. Strona mo˝e dowolnie wybraç for-
m´ lub formy zabezpieczenia, o któ-
rych mowa w art. 33d § 2.

§ 2. W przypadku przyj´cia zabezpiecze-
nia, o którym mowa w art. 33d § 2,
strona mo˝e wystàpiç o przed∏u˝e-
nie terminu przyj´tego zabezpiecze-
nia.
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USTAWA

z dnia 7 listopada 2008 r.

o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ nast´pujàce ustawy: ustaw´

z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji, ustaw´ z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kon-
troli skarbowej, ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atni-
ków, ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316.
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Art. 33g. W sprawie przyj´cia zabezpieczenia,
o którym mowa w art. 33d § 2, lub prze-
d∏u˝enia terminu przyj´tego zabezpie-
czenia, o którym mowa w art. 33f § 2,
wydaje si´ postanowienie, na które
przys∏uguje za˝alenie.”;

6) uchyla si´ art. 36;

7) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. § 1. W toku post´powania podatkowego
lub kontroli podatkowej, je˝eli za-
chodzi uzasadniona obawa niewyko-
nania zobowiàzania podatkowego,
organ podatkowy wzywa stron´ po-
st´powania lub kontrolowanego do
z∏o˝enia oÊwiadczenia o:

1) nieruchomoÊciach oraz prawach
majàtkowych, które mogà byç
przedmiotem hipoteki przymuso-
wej;

2) rzeczach ruchomych oraz zbywal-
nych prawach majàtkowych, które
mogà byç przedmiotem zastawu
skarbowego.

§ 2. Strona lub kontrolowany mogà od-
mówiç z∏o˝enia oÊwiadczenia.

§ 3. OÊwiadczenie sk∏ada si´ pod rygo-
rem odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏-
szywe zeznania. OdpowiedzialnoÊci
karnej za fa∏szywe zeznania nie pod-
lega niepodanie szacunkowej warto-
Êci rzeczy lub praw majàtkowych
albo podanie wartoÊci nieodpowia-
dajàcej rzeczywistej wartoÊci ujaw-
nionych rzeczy lub praw.

§ 4. Organ podatkowy jest obowiàzany
uprzedziç osob´ wezwanà o prawie
odmowy z∏o˝enia tego oÊwiadczenia
oraz o odpowiedzialnoÊci karnej za
fa∏szywe zeznania.

§ 5. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych w celu zapewnienia
jednolitoÊci sk∏adanych oÊwiadczeƒ
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór formularza oÊwiadczenia, o któ-
rym mowa w § 1, uwzgl´dniajàc:
1) dane identyfikujàce osob´ sk∏ada-

jàcà oÊwiadczenie;
2) rodzaj, miejsce po∏o˝enia i po-

wierzchni´ nieruchomoÊci, rodzaj
prawa majàtkowego, które mo˝e
byç przedmiotem hipoteki przy-
musowej, miejsce po∏o˝enia rze-
czy, w stosunku do której przys∏u-
guje prawo majàtkowe, numer
ksi´gi wieczystej lub zbioru doku-
mentów i oznaczenie sàdu w∏aÊci-
wego do prowadzenia ksi´gi wie-
czystej lub zbioru dokumentów,
stan prawny nieruchomoÊci wraz
z ewentualnymi obcià˝eniami oraz
szacunkowà wartoÊç nieruchomo-
Êci lub praw;

3) rodzaj rzeczy ruchomych oraz zby-
walnych praw majàtkowych, które
mogà byç przedmiotem zastawu
skarbowego, dane identyfikujàce
te rzeczy lub prawa, ich stan praw-
ny wraz z ewentualnymi obcià˝e-
niami oraz szacunkowà wartoÊç
rzeczy ruchomych lub praw.”;

8) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. Spisu rzeczy ruchomych oraz zbywal-
nych praw majàtkowych, które mogà byç
przedmiotem zastawu skarbowego, do-
konuje organ podatkowy.”;

9) uchyla si´ art. 45a;

10) w art. 54:

a) w § 1 uchyla si´ pkt 6,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przepisy § 1 pkt 2, 3 i 7 stosuje si´ równie˝
w razie uchylenia decyzji i przekazania
sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz
stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji.”,

c) uchyla si´ § 5;

11) w art. 56:

a) dodaje si´ § 1a i 1b w brzmieniu:

„§ 1a. W przypadku z∏o˝enia prawnie skutecz-
nej korekty deklaracji wraz z uzasadnie-
niem przyczyn korekty i zap∏aty w ca∏o-
Êci, w ciàgu 7 dni od dnia z∏o˝enia korek-
ty, zaleg∏oÊci podatkowej, stosuje si´ ob-
ni˝onà stawk´ odsetek za zw∏ok´ w wy-
sokoÊci 75 % stawki, o której mowa
w § 1. Stawka odsetek za zw∏ok´ jest za-
okràglana w gór´ do dwóch miejsc po
przecinku.

§ 1b. Przepisu § 1a nie stosuje si´ do korekty
deklaracji:

1) z∏o˝onej po dor´czeniu zawiadomienia
o zamiarze wszcz´cia kontroli podatko-
wej, a w przypadkach, gdy nie stosuje
si´ zawiadomienia — po zakoƒczeniu
kontroli podatkowej;

2) dokonanej w wyniku czynnoÊci spraw-
dzajàcych.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych og∏asza, w drodze obwieszcze-
nia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” stawk´
odsetek za zw∏ok´, o której mowa w § 1,
oraz obni˝onà stawk´ odsetek za zw∏ok´,
o której mowa w § 1a.”;

12) w art. 60:

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

„§ 1a. W przypadku polecenia przelewu z ra-
chunku bankowego podatnika w banku
lub instytucji kredytowej niemajàcych
siedziby lub oddzia∏u na terytorium Rze-



Dziennik Ustaw Nr 209 — 11416 — Poz. 1318 

czypospolitej Polskiej za termin zap∏aty
podatku uwa˝a si´ dzieƒ obcià˝enia tego
rachunku, je˝eli wp∏acana kwota zostanie
uznana na rachunku bankowym organu
podatkowego w terminie 5 kolejnych dni
roboczych. W razie przekroczenia tego
terminu za termin zap∏aty uwa˝a si´
dzieƒ uznania kwoty na rachunku banko-
wym organu podatkowego.”,

b) § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„§ 2. Przepisy § 1 i 1a stosuje si´ równie˝ do

wp∏at dokonywanych przez p∏atnika lub
inkasenta.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw ∏àcznoÊci i po zasi´g-
ni´ciu opinii Prezesa Narodowego Banku
Polskiego, mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzór formularza wp∏aty gotów-
kowej oraz polecenia przelewu na rachu-
nek organu podatkowego, uwzgl´dniajàc
dane identyfikujàce wp∏acajàcego oraz ty-
tu∏ wp∏aty.”;

13) w art. 61 po § 1a dodaje si´ § 1b w brzmieniu:

„§ 1b. Zap∏ata podatków przez mikroprzedsi´bior-
ców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên.
zm.3)) mo˝e nastàpiç równie˝ w gotówce.”;

14) po art. 61 dodaje si´ art. 61a w brzmieniu:

„Art. 61a. § 1. Rada gminy, rada powiatu oraz sej-
mik województwa mogà, w drodze
uchwa∏y, dopuÊciç zap∏at´ podat-
ków, stanowiàcych dochody odpo-
wiednio bud˝etu gminy, powiatu
lub województwa, kartà p∏atniczà.

§ 2. W przypadku wymienionym w § 1
za termin dokonania zap∏aty podat-
ku uwa˝a si´ dzieƒ obcià˝enia ra-
chunku bankowego podatnika,
p∏atnika lub inkasenta lub rachunku
podatnika, p∏atnika lub inkasenta
w spó∏dzielczej kasie oszcz´dno-
Êciowo-kredytowej.”;

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

„Art. 62a. Przepisy dotyczàce zap∏aty podatku sto-
suje si´ odpowiednio do zaliczenia na
poczet zobowiàzania podatkowego
Êrodków pieni´˝nych przyj´tych jako
zabezpieczenie na podstawie art. 33d
§ 2 pkt 6 i 7.”;

16) w art. 64:

a) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) prawomocnego wyroku sàdowego wydane-

go na podstawie art. 417 lub art. 4172 Ko-
deksu cywilnego;

2) prawomocnej ugody sàdowej zawartej
w zwiàzku z zaistnieniem okolicznoÊci prze-
widzianych w art. 417 lub art. 4172 Kodeksu
cywilnego;”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ do wzajem-

nych, bezspornych i wymagalnych wierzy-
telnoÊci podatnika wobec paƒstwowych
jednostek bud˝etowych z tytu∏u zamówieƒ
wykonanych przez niego na podstawie
umów zawartych w trybie przepisów o za-
mówieniach publicznych, pod warunkiem
˝e potràcenie jest dokonywane przez tego
podatnika i z tej wierzytelnoÊci.”;

17) w art. 65 w § 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) prawomocnego wyroku sàdowego wydanego
na podstawie art. 417 lub art. 4172 Kodeksu cy-
wilnego;

2) prawomocnej ugody sàdowej zawartej
w zwiàzku z zaistnieniem okolicznoÊci przewi-
dzianych w art. 417 lub art. 4172 Kodeksu cy-
wilnego;”;

18) w art. 70:

a) w § 6 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) dor´czenia postanowienia o przyj´ciu za-

bezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2,
lub dor´czenia zarzàdzenia zabezpieczenia
w trybie przepisów o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji.”;

b) w § 7 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 4 i 5 w brzmieniu:
„4) wygaÊni´cia decyzji o zabezpieczeniu;
5) zakoƒczenia post´powania zabezpieczajàce-

go w trybie przepisów o post´powaniu eg-
zekucyjnym w administracji.”;

19) w art. 73 w § 1 w pkt 5 Êrednik zast´puje si´ krop-
kà i uchyla si´ pkt 6;

20) w art. 79 § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. Prawo do z∏o˝enia wniosku o stwierdzenie
nadp∏aty wygasa po up∏ywie terminu
przedawnienia zobowiàzania podatkowego.

§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje si´, je˝eli ustawy po-
datkowe przewidujà inny tryb zwrotu podat-
ku.”;

21) w art. 82 dodaje si´ § 2c w brzmieniu:

„§ 2c. Informacje, o których mowa w § 2, minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych
udost´pnia naczelnikom urz´dów skarbo-
wych, naczelnikom urz´dów celnych, dy-
rektorom izb skarbowych, dyrektorom izb
celnych oraz dyrektorom urz´dów kontroli
skarbowej.”;

22) w art. 112:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Nabywca przedsi´biorstwa lub zorganizo-
wanej cz´Êci przedsi´biorstwa odpowiada
ca∏ym swoim majàtkiem solidarnie z po-

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888
i Nr 171, poz. 1056.
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datnikiem za powsta∏e do dnia nabycia za-
leg∏oÊci podatkowe zwiàzane z prowadzo-
nà dzia∏alnoÊcià gospodarczà, chyba ˝e
przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci nie
móg∏ wiedzieç o tych zaleg∏oÊciach.”,

b) uchyla si´ § 2,

c) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Zakres odpowiedzialnoÊci nabywcy jest
ograniczony do wartoÊci nabytego przed-
si´biorstwa lub jego zorganizowanej cz´-
Êci.”,

d) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Nabywca odpowiada równie˝ za zaleg∏o-
Êci podatkowe i inne nale˝noÊci zbywcy,
wymienione w art. 107 § 2 pkt 2—4, z za-
strze˝eniem § 4 pkt 2, powsta∏e po dniu
wydania zaÊwiadczenia, o którym mowa
w art. 306g, a przed dniem nabycia przed-
si´biorstwa lub jego zorganizowanej cz´-
Êci, je˝eli od dnia wydania zaÊwiadczenia
do dnia zbycia up∏yn´∏o wi´cej ni˝
30 dni.”;

23) po art. 112 dodaje si´ art. 112a w brzmieniu:

„Art. 112a. Przepisu art. 112 nie stosuje si´ do na-
bycia w post´powaniu egzekucyjnym
oraz upad∏oÊciowym.”;

24) w art. 114 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 a ich u˝ytkownikiem
lub

2) osobami pe∏niàcymi funkcje zarzàdzajàce,
nadzorcze albo kontrolne w podmiocie
b´dàcym w∏aÊcicielem, samoistnym po-
siadaczem lub u˝ytkownikiem wieczystym
rzeczy lub prawa majàtkowego a osobami
pe∏niàcymi takie funkcje w podmiocie b´-
dàcym ich u˝ytkownikiem

— istniejà powiàzania o charakterze rodzin-
nym, kapita∏owym lub majàtkowym w rozu-
mieniu przepisów o podatku dochodowym
albo wynikajàce ze stosunku pracy.”;

25) w art. 114a po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Przepis § 1 stosuje si´, je˝eli mi´dzy dzier-
˝awcà lub u˝ytkownikiem a podatnikiem
istniejà powiàzania o charakterze rodzin-
nym, kapita∏owym lub majàtkowym w ro-
zumieniu przepisów o podatku dochodo-
wym albo wynikajàce ze stosunku pracy.”;

26) w art. 115 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Wspólnik spó∏ki cywilnej, jawnej, partner-
skiej oraz komplementariusz spó∏ki koman-
dytowej albo komandytowo-akcyjnej odpo-
wiada ca∏ym swoim majàtkiem solidarnie ze
spó∏kà i z pozosta∏ymi wspólnikami za zale-
g∏oÊci podatkowe spó∏ki.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ do odpowie-
dzialnoÊci by∏ego wspólnika za zaleg∏oÊci
podatkowe z tytu∏u zobowiàzaƒ, których ter-
min p∏atnoÊci up∏ywa∏ w czasie, gdy by∏ on
wspólnikiem, oraz zaleg∏oÊci wymienione
w art. 52 powsta∏e w czasie, gdy by∏ on
wspólnikiem. Za zobowiàzania podatkowe
powsta∏e, na podstawie odr´bnych przepi-
sów, po rozwiàzaniu spó∏ki odpowiadajà
osoby b´dàce wspólnikami w momencie
rozwiàzania spó∏ki.”;

27) w art. 116 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. OdpowiedzialnoÊç cz∏onków zarzàdu obej-
muje zaleg∏oÊci podatkowe z tytu∏u zobowià-
zaƒ, których termin p∏atnoÊci up∏ywa∏ w cza-
sie pe∏nienia przez nich obowiàzków cz∏onka
zarzàdu, oraz zaleg∏oÊci wymienione
w art. 52 powsta∏e w czasie pe∏nienia obo-
wiàzków cz∏onka zarzàdu.”;

28) art. 119 otrzymuje brzmienie:

„Art. 119. § 1. Kwota, o której mowa w art. 41 § 1,
podlega w ka˝dym roku podwy˝-
szeniu w stopniu odpowiadajàcym
wskaênikowi wzrostu cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych w pierw-
szych 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 finan-
sów publicznych, w porozumieniu
z Prezesem G∏ównego Urz´du Sta-
tystycznego, og∏asza, w drodze ob-
wieszczenia, w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, do dnia 15 sierp-
nia danego roku, kwot´, o której
mowa w art. 41 § 1, w zaokràgleniu
do pe∏nych setek z∏otych, z pomi-
ni´ciem dziesiàtek z∏otych.”;

29) w art. 159 po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. W przypadku wzywania strony na przes∏u-
chanie w wezwaniu nale˝y równie˝ poinfor-
mowaç o prawie odmowy wyra˝enia zgody
na przes∏uchanie i o zwiàzanej z tym mo˝li-
woÊci niestawienia si´ na wezwanie.”;

30) w art. 160 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W sprawach uzasadnionych wa˝nym intere-
sem adresata lub gdy stan sprawy tego wy-
maga, wezwania mo˝na dokonaç telegraficz-
nie lub telefonicznie albo przy u˝yciu innych
Êrodków ∏àcznoÊci, z podaniem danych wy-
mienionych w art. 159 § 1 i 1a.”;

31) w art. 165 w § 5 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) nadania decyzji rygoru natychmiastowej wy-
konalnoÊci.”;
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32) po art. 165a dodaje si´ art. 165b w brzmieniu:

„Art. 165b. § 1. W przypadku ujawnienia przez
kontrol´ podatkowà nieprawid∏o-
woÊci co do wywiàzywania si´
przez kontrolowanego z obowiàz-
ków wynikajàcych z przepisów
prawa podatkowego oraz niez∏o-
˝enia przez podatnika deklaracji
lub niedokonania przez niego ko-
rekty deklaracji w ca∏oÊci
uwzgl´dniajàcej ujawnione nie-
prawid∏owoÊci, organ podatkowy
wszczyna post´powanie podatko-
we w sprawie, która by∏a przed-
miotem kontroli podatkowej, nie
póêniej ni˝ w terminie 6 miesi´cy
od zakoƒczenia kontroli.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´
w przypadku, gdy z∏o˝one przez
kontrolowanego wyjaÊnienia lub
zastrze˝enia do protoko∏u kontroli
zosta∏y w ca∏oÊci uwzgl´dnione
przez kontrolujàcych.

§ 3. W przypadku, o którym mowa
w § 1, post´powanie podatkowe
mo˝e byç wszcz´te tak˝e po up∏y-
wie 6 miesi´cy od zakoƒczenia
kontroli podatkowej, je˝eli:

1) podatnik dokona ponownej ko-
rekty deklaracji, w której nie zo-
stanà uwzgl´dnione nieprawi-
d∏owoÊci ujawnione w kontroli
podatkowej;

2) organ podatkowy otrzyma in-
formacje od organów podatko-
wych lub od innych organów,
uzasadniajàce wszcz´cie post´-
powania podatkowego.”;

33) w art. 178 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Strona ma prawo wglàdu w akta sprawy,
sporzàdzania z nich notatek, kopii lub odpi-
sów. Prawo to przys∏uguje równie˝ po za-
koƒczeniu post´powania.”;

34) w art. 210 po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Decyzja nak∏adajàca na stron´ obowiàzek
podlegajàcy wykonaniu w trybie przepisów
o post´powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji zawiera równie˝ pouczenie o odpo-
wiedzialnoÊci karnej za usuni´cie, ukrycie,
zbycie, darowanie, zniszczenie, rzeczywiste
lub pozorne obcià˝enie albo uszkodzenie
sk∏adników majàtku strony, majàce na celu
udaremnienie egzekucji obowiàzku wynika-
jàcego z tej decyzji.”;

35) art. 219 otrzymuje brzmienie:

„Art. 219. Do postanowieƒ stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 208, 210 § 2a i § 3—5
oraz art. 211—215, a do postanowieƒ,
na które przys∏uguje za˝alenie, oraz po-
stanowieƒ, 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´ postanowie-
nie.”;

36) uchyla si´ art. 224—225;

37) uchyla si´ art. 238;

38) w dziale IV po rozdziale 16 dodaje si´ rozdzia∏ 16a
w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 16a
Wykonanie decyzji

Art. 239a. Decyzja nieostateczna, nak∏adajàca na
stron´ obowiàzek podlegajàcy wykona-
niu w trybie przepisów o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji, nie pod-
lega wykonaniu, chyba ˝e decyzji nada-
no rygor natychmiastowej wykonalno-
Êci.

Art. 239b. § 1. Decyzji nieostatecznej mo˝e byç
nadany rygor natychmiastowej wy-
konalnoÊci, gdy:

1) organ podatkowy posiada infor-
macje, z których wynika, ˝e wo-
bec strony toczy si´ post´powa-
nie egzekucyjne w zakresie in-
nych nale˝noÊci pieni´˝nych lub

2) strona nie posiada majàtku
o wartoÊci odpowiadajàcej wy-
sokoÊci zaleg∏oÊci podatkowej
wraz z odsetkami za zw∏ok´, na
którym mo˝na ustanowiç hipote-
k´ przymusowà lub zastaw skar-
bowy, które korzysta∏yby
z pierwszeƒstwa zaspokojenia,
lub

3) strona dokonuje czynnoÊci pole-
gajàcych na zbywaniu majàtku
znacznej wartoÊci, lub

4) okres do up∏ywu terminu
przedawnienia zobowiàzania po-
datkowego jest krótszy ni˝ 3 mie-
siàce.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´, je˝eli organ
podatkowy uprawdopodobni, ˝e
zobowiàzanie wynikajàce z decyzji
nie zostanie wykonane.

§ 3. Rygor natychmiastowej wykonal-
noÊci decyzji nadawany jest przez
organ podatkowy pierwszej instan-
cji w drodze postanowienia.

§ 4. Na postanowienie w sprawie nada-
nia rygoru natychmiastowej wyko-
nalnoÊci s∏u˝y za˝alenie. Wniesie-
nie za˝alenia nie wstrzymuje wyko-
nania decyzji.

§ 5. Nadanie rygoru natychmiastowej
wykonalnoÊci nie skraca terminu
p∏atnoÊci, wynikajàcego z decyzji
lub przepisu prawa.
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Art. 239c. Decyzja o zabezpieczeniu ma rygor na-
tychmiastowej wykonalnoÊci z mocy
prawa, chyba ˝e przyj´to zabezpiecze-
nie, o którym mowa w art. 33d § 2.

Art. 239d. Nie nadaje si´ rygoru natychmiastowej
wykonalnoÊci decyzji ustalajàcej lub
okreÊlajàcej wysokoÊç zobowiàzania
podatkowego, wysokoÊç zwrotu podat-
ku lub wysokoÊç odsetek za zw∏ok´ albo
orzekajàcej o odpowiedzialnoÊci podat-
kowej p∏atnika lub inkasenta, osoby
trzeciej albo spadkobiercy, w zakresie
obj´tym wnioskiem, o którym mowa
w art. 14m § 3.

Art. 239e. Decyzja ostateczna podlega wykonaniu,
chyba ˝e wstrzymano jej wykonanie.

Art. 239f. § 1. Organ podatkowy pierwszej instan-
cji wstrzymuje wykonanie decyzji
ostatecznej w razie wniesienia skar-
gi do sàdu administracyjnego do
momentu uprawomocnienia si´
orzeczenia sàdu administracyjnego:

1) na wniosek — po przyj´ciu zabez-
pieczenia wykonania zobowiàza-
nia wynikajàcego z decyzji wraz
z odsetkami za zw∏ok´, o którym
mowa w art. 33d § 2 — do wyso-
koÊci zabezpieczenia i na czas je-
go trwania lub

2) z urz´du — po prawomocnym
wpisie hipoteki przymusowej lub
wpisie zastawu skarbowego ko-
rzystajàcych z pierwszeƒstwa za-
spokojenia, które zabezpieczajà
wykonanie zobowiàzania wynika-
jàcego z decyzji wraz z odsetkami
za zw∏ok´ — do wysokoÊci odpo-
wiadajàcej wartoÊci przedmiotu
hipoteki przymusowej lub zasta-
wu skarbowego.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1
pkt 1, podlega za∏atwieniu bez zb´d-
nej zw∏oki, nie póêniej ni˝ w termi-
nie 14 dni. Nieza∏atwienie wniosku
w tym terminie powoduje wstrzy-
manie wykonania decyzji do czasu
dor´czenia postanowienia w spra-
wie przyj´cia zabezpieczenia, chyba
˝e przyczyny nieza∏atwienia wnios-
ku w terminie zosta∏y spowodowa-
ne przez stron´.

§ 3. W sprawach nieuregulowanych
w § 1 przepisy art. 33d—33g stosuje
si´ odpowiednio.

§ 4. W sprawie wstrzymania wykonania
decyzji wydaje si´ postanowienie,
na które s∏u˝y za˝alenie.

Art. 239g. Wstrzymanie wykonania decyzji nie po-
zbawia strony mo˝liwoÊci dobrowolne-
go wykonania decyzji.

Art. 239h. Wstrzymanie wykonania decyzji nie ma
wp∏ywu na naliczanie odsetek za zw∏ok´.

Art. 239i. Ustanowienie hipoteki przymusowej lub
zastawu skarbowego nie stanowi wyko-
nania decyzji.

Art. 239j. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje
si´ odpowiednio do wykonania posta-
nowieƒ.”;

39) w art. 262 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do oso-
by, która wyrazi∏a zgod´ na powo∏anie jej na
bieg∏ego.”;

40) art. 270 otrzymuje brzmienie:

„Art. 270. § 1. Organ podatkowy, na wniosek oso-
by obowiàzanej, w przypadku uza-
sadnionym jej wa˝nym interesem
lub interesem publicznym, mo˝e
roz∏o˝yç koszty post´powania na
raty albo umorzyç w ca∏oÊci lub
w cz´Êci.

§ 2. Przepisy art. 67b § 1 pkt 1 i 2 stosu-
je si´ odpowiednio.”;

41) art. 281a otrzymuje brzmienie:

„Art. 281a. § 1. Podatnicy, p∏atnicy, inkasenci oraz
nast´pcy prawni mogà, w formie
pisemnej, wyznaczyç osob´ fizycz-
nà, która b´dzie upowa˝niona do
ich reprezentowania w zakresie
kontroli podatkowej, oraz zg∏osiç
t´ osob´ naczelnikowi urz´du
skarbowego w∏aÊciwemu w spra-
wie opodatkowania podatkiem
dochodowym, wójtowi, burmi-
strzowi (prezydentowi miasta).
W przypadku wyznaczenia wi´cej
ni˝ jednej osoby, przepis art. 145
§ 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 2. Je˝eli upowa˝nienie nie stanowi
inaczej, przyjmuje si´, ˝e osoba
wyznaczona jest uprawniona do
dzia∏ania w zakresie odbioru za-
wiadomienia o zamiarze wszcz´cia
kontroli podatkowej, wyra˝enia
zgody, o której mowa w art. 282b
§ 3, odbioru upowa˝nienia do
przeprowadzenia kontroli podat-
kowej, zakoƒczenia kontroli podat-
kowej, z∏o˝enia wyjaÊnieƒ i za-
strze˝eƒ do protoko∏u kontroli oraz
wszystkich czynnoÊci kontrolnych.

§ 3. Przepisy dzia∏u dotyczàce kontro-
lowanego stosuje si´ równie˝ do
osoby wyznaczonej, z wy∏àcze-
niem art. 282c § 1 pkt 2 i art. 285a
§ 3.”;

42) po art. 282a dodaje si´ art. 282b i 282c w brzmie-
niu:

„Art. 282b. § 1. Organy podatkowe zawiadamiajà
kontrolowanego o zamiarze
wszcz´cia kontroli podatkowej,
z zastrze˝eniem art. 282c.
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§ 2. Kontrol´ wszczyna si´ nie wczeÊ-
niej ni˝ po up∏ywie 7 dni i nie póê-
niej ni˝ przed up∏ywem 30 dni od
dnia dor´czenia zawiadomienia
o zamiarze wszcz´cia kontroli. Je-
˝eli kontrola nie zostanie wszcz´ta
w terminie 30 dni od dnia dor´cze-
nia zawiadomienia, wszcz´cie kon-
troli wymaga ponownego zawia-
domienia.

§ 3. Wszcz´cie kontroli przed up∏ywem
7 dni od dnia dor´czenia zawiado-
mienia wymaga zgody kontrolo-
wanego.

§ 4. Zawiadomienie o zamiarze wszcz´-
cia kontroli podatkowej zawiera:

1) oznaczenie organu;

2) dat´ i miejsce wystawienia;

3) oznaczenie kontrolowanego;

4) wskazanie zakresu kontroli;

5) pouczenie o prawie z∏o˝enia ko-
rekty deklaracji;

6) podpis osoby upowa˝nionej do
zawiadomienia.

§ 5. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzór zawiadomie-
nia o zamiarze wszcz´cia kontroli
podatkowej, uwzgl´dniajàc ele-
menty zawiadomienia okreÊlone
w § 4 oraz mo˝liwoÊç wyra˝enia
zgody na wszcz´cie kontroli przed
up∏ywem 7 dni od dnia dor´czenia
zawiadomienia.

Art. 282c. § 1. Nie zawiadamia si´ o zamiarze
wszcz´cia kontroli podatkowej, je-
˝eli:

1) kontrola:
a) dotyczy zasadnoÊci zwrotu

ró˝nicy podatku lub zwrotu
podatku naliczonego w rozu-
mieniu przepisów o podatku
od towarów i us∏ug,

b) ma byç wszcz´ta na ˝àdanie
organu prowadzàcego post´-
powanie przygotowawcze
o przest´pstwo lub przest´p-
stwo skarbowe,

c) dotyczy opodatkowania przy-
chodów nieznajdujàcych po-
krycia w ujawnionych êró-
d∏ach lub pochodzàcych ze
êróde∏ nieujawnionych,

d) dotyczy niezg∏oszonej do
opodatkowania dzia∏alnoÊci
gospodarczej,

e) ma byç podj´ta w oparciu
o informacje uzyskane na
podstawie przepisów o prze-
ciwdzia∏aniu wprowadzaniu
do obrotu finansowego war-

toÊci majàtkowych pochodzà-
cych z nielegalnych lub nie-
ujawnionych êróde∏ oraz
o przeciwdzia∏aniu finanso-
waniu terroryzmu,

f) zostaje wszcz´ta w trybie,
o którym mowa w art. 284a
§ 1,

g) ma charakter doraêny doty-
czàcy ewidencjonowania ob-
rotu za pomocà kasy rejestru-
jàcej, u˝ytkowania kasy reje-
strujàcej lub sporzàdzania
spisu z natury;

2) organ podatkowy posiada infor-
macje, z których wynika, ˝e kon-
trolowany:

a) zosta∏ prawomocnie skazany
w Rzeczypospolitej Polskiej
za pope∏nienie przest´pstwa
skarbowego, przest´pstwa
przeciwko obrotowi gospo-
darczemu, przest´pstwa
z ustawy z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694, z póên. zm.4)) lub
wykroczenia polegajàcego na
utrudnianiu kontroli; w przy-
padku osoby prawnej ten wa-
runek odnosi si´ do ka˝dego
cz∏onka zarzàdu lub osoby za-
rzàdzajàcej, a w przypadku
spó∏ek niemajàcych osobo-
woÊci prawnej — do ka˝dego
wspólnika,

b) jest zobowiàzanym w post´-
powaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji,

c) nie ma miejsca zamieszkania
lub adresu siedziby albo do-
r´czanie pism na podane ad-
resy by∏o bezskuteczne lub
utrudnione.

§ 2. Przepis § 1 pkt 1 stosuje si´ rów-
nie˝ w razie koniecznoÊci rozsze-
rzenia zakresu kontroli na inne
okresy rozliczeniowe, z uwagi
na nieprawid∏owoÊci stwierdzone
w wyniku dokonanych ju˝ czynno-
Êci kontrolnych.

§ 3. Po wszcz´ciu kontroli informuje si´
kontrolowanego o przyczynie bra-
ku zawiadomienia o zamiarze
wszcz´cia kontroli.”;

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

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144,
poz. 900 i Nr 171, poz. 1056.
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43) po art. 285a dodaje si´ art. 285b w brzmieniu:

„Art. 285b. Kontrola lub poszczególne czynnoÊci
kontrolne za zgodà kontrolowanego
mogà byç przeprowadzane równie˝
w siedzibie organu podatkowego, je-
˝eli mo˝e to usprawniç prowadzenie
kontroli lub kontrolowany zrezygno-
wa∏ z uczestniczenia w czynnoÊciach
kontrolnych.”;

44) w art. 290 w § 2 w pkt 7 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:

„8) pouczenie o obowiàzku zawiadomienia orga-
nu podatkowego przez kontrolowanego o ka˝-
dej zmianie swojego adresu dokonanej w cià-
gu 6 miesi´cy od dnia zakoƒczenia kontroli po-
datkowej, je˝eli w toku kontroli podatkowej
ujawniono nieprawid∏owoÊci, oraz skutkach
niedope∏nienia tego obowiàzku.”;

45) w art. 291 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Kontrolujàcy jest obowiàzany rozpatrzyç za-
strze˝enia, o których mowa w § 1, i w termi-
nie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiado-
miç kontrolowanego o sposobie ich za∏at-
wienia, wskazujàc w szczególnoÊci, które za-
strze˝enia nie zosta∏y uwzgl´dnione, wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.”;

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

„Art. 291b. Je˝eli w toku kontroli podatkowej
ujawniono nieprawid∏owoÊci, kontro-
lowany ma obowiàzek zawiadomienia
organu podatkowego o ka˝dej zmianie
swojego adresu dokonanej w ciàgu
6 miesi´cy od dnia zakoƒczenia kon-
troli podatkowej. W razie niedope∏nie-
nia tego obowiàzku postanowienie
o wszcz´ciu post´powania podatko-
wego uznaje si´ za dor´czone pod ad-
resem, pod który dor´czono protokó∏
kontroli.”;

47) art. 292 otrzymuje brzmienie:

„Art. 292. W sprawach nieuregulowanych w ni-
niejszym dziale 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.”;

48) w art. 294 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta,
marsza∏ek województwa oraz pracownicy
urz´dów ich obs∏ugujàcych;”;

49) w art. 299 dodaje si´ § 6 i 7 w brzmieniu:

„§ 6. Komornicy sàdowi sà obowiàzani do uisz-
czenia op∏aty na rachunek organu podatko-
wego za udost´pnienie informacji, o których
mowa w § 3 pkt 8 oraz w § 4 pkt 2, chyba ˝e
przepisy odr´bne stanowià inaczej.

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

1) wysokoÊç op∏aty uiszczanej na rachunek
organu podatkowego za udost´pnienie in-
formacji komornikom sàdowym,
uwzgl´dniajàc form´ udost´pnienia infor-
macji, ponoszone przez organy podatko-
we koszty zwiàzane z udost´pnieniem in-
formacji;

2) tryb pobierania oraz sposób uiszczania
op∏aty przez komorników sàdowych za
udost´pnienie informacji, uwzgl´dniajàc
organizacj´ czynnoÊci zwiàzanych z pobo-
rem op∏aty i form´ zap∏aty op∏aty.”;

50) w art. 306e § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. W zakresie, o którym mowa w art. 239d,
uznaje si´, ˝e do czasu wydania ostatecznej
decyzji nie istnieje zaleg∏oÊç podatkowa.”;

51) w art. 306g § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Organy podatkowe w zakresie, o którym mo-
wa w art. 112 § 1, wydajà zaÊwiadczenie
o wysokoÊci zaleg∏oÊci podatkowych zbywa-
jàcego:
1) na wniosek zbywajàcego;
2) na wniosek nabywcy, za zgodà zbywajà-

cego.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z póên. zm.5)) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 154:

a) w § 1 w tiret trzecim kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ tiret czwarte w brzmieniu:
„— niez∏o˝enie oÊwiadczenia, o którym mowa

w art. 39 § 1 ustawy — Ordynacja podatko-
wa, mimo wezwania do jego z∏o˝enia albo
niewykazanie w z∏o˝onym oÊwiadczeniu
wszystkich rzeczy lub praw podlegajàcych
ujawnieniu.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Zaj´cie zabezpieczajàce przekszta∏ca si´

w zaj´cie egzekucyjne:
1) z dniem wystawienia tytu∏u wykonaw-

czego, pod warunkiem ˝e nastàpi∏o nie
póêniej ni˝ przed up∏ywem 2 miesi´cy
od dnia dor´czenia ostatecznej decyzji
lub innego orzeczenia podlegajàcego
wykonaniu w sprawie, w której dokona-
no zabezpieczenia, bàdê dor´czenia po-
stanowienia o nadaniu rygoru natych-
miastowej wykonalnoÊci,

2) z dniem wygaÊni´cia decyzji, o której mo-
wa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 mar-
ca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68,
poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) pod warun-
kiem wystawienia tytu∏u wykonawczego
nie póêniej ni˝ przed up∏ywem
14 dni od dnia jej wygaÊni´cia.”,

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

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381 oraz
z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176,
poz. 1243 i Nr 192, poz. 1378. 
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c) dodaje si´ § 5—7 w brzmieniu:
„§ 5. W przypadku wniesienia skargi do sàdu

administracyjnego i wstrzymania wykona-
nia decyzji, o której mowa w § 4 pkt 1, za-
j´cie zabezpieczajàce przekszta∏ca si´
w zaj´cie egzekucyjne z dniem wystawie-
nia tytu∏u wykonawczego, pod warunkiem
˝e nastàpi∏o nie póêniej ni˝ przed up∏y-
wem 2 miesi´cy od dnia dor´czenia odpi-
su prawomocnego orzeczenia o oddaleniu
lub odrzuceniu skargi bàdê umorzeniu po-
st´powania sàdowego.

§ 6. Zaj´cie zabezpieczajàce nie przekszta∏ca
si´ w zaj´cie egzekucyjne w przypadku
uchylenia przez organ odwo∏awczy lub
sàd administracyjny decyzji stanowiàcej
podstaw´ do dokonania zabezpieczenia,
o ile wydanie nowej decyzji nak∏adajàcej
obowiàzek podlegajàcy wykonaniu w try-
bie przepisów o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji nie nastàpi w termi-
nie 6 miesi´cy od dnia dor´czenia decyzji
organu odwo∏awczego lub prawomocne-
go orzeczenia sàdu administracyjnego or-
ganowi w∏aÊciwemu do wydania decyzji.

§ 7. W dniu przekszta∏cenia si´ zaj´cia, o którym
mowa w § 4 i 5, powstajà skutki zwiàzane
z zastosowaniem Êrodka egzekucyjnego.”;

2) w art. 166a:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Zobowiàzany nie mo˝e rozporzàdzaç

sk∏adnikiem majàtkowym zaj´tym w celu
zabezpieczenia, z zastrze˝eniem § 2 i 3.”,

b) dodaje si´ § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Zaj´cie zabezpieczajàce nie pozbawia zo-

bowiàzanego prawa do polecenia zap∏aty
zabezpieczonej nale˝noÊci pieni´˝nej ze
Êrodków pieni´˝nych znajdujàcych si´ na
rachunku, o którym mowa w art. 165 § 2.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kon-
troli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z póên.
zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 13:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do wszcz´cia post´powania kontrolnego

w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1
pkt 1, stosuje si´ odpowiednio art. 282b
i 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Ordynacja podatkowa.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wszcz´cie kontroli podatkowej nast´puje

przez dor´czenie kontrolowanemu lub oso-
bie wskazanej w trybie art. 281a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po-
datkowa upowa˝nienia do jej przeprowa-
dzenia; art. 282b tej ustawy nie stosuje si´.”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Je˝eli okolicznoÊci faktyczne uzasadniajà

niezw∏oczne podj´cie kontroli, kontrola po-
datkowa mo˝e byç wszcz´ta po okazaniu
kontrolowanemu lub osobom wymienio-
nym w art. 284 § 2 albo osobie wskazanej
w trybie art. 281a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa legitymacji
s∏u˝bowych i znaków identyfikacyjnych.
Kontrolowanemu nale˝y niezw∏ocznie, jed-
nak nie póêniej ni˝ w terminie 3 dni od dnia
wszcz´cia kontroli, dor´czyç postanowienie
o wszcz´ciu post´powania kontrolnego oraz
upowa˝nienie do przeprowadzenia kontroli
podatkowej; art. 282b ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa
nie stosuje si´.”;

2) w art. 14c dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Do korekty deklaracji z∏o˝onej po dor´czeniu
zawiadomienia o zamiarze wszcz´cia post´-
powania kontrolnego, a w przypadkach, gdy
nie stosuje si´ zawiadomienia — z∏o˝onej
zgodnie z ust. 2, przepisu art. 56 § 1a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podat-
kowa nie stosuje si´.”;

3) w art. 25 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Organ podatkowy wymieniony w ust. 1
uprawniony jest do nadania decyzji rygoru na-
tychmiastowej wykonalnoÊci.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏at-
ników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z póên. zm.7))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10 uchyla si´ ust. 2;

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

„Art. 10a. 1. Zg∏oszenia identyfikacyjne oraz zg∏o-
szenia aktualizacyjne okreÊlone
w rozporzàdzeniu wydanym na pod-
stawie ust. 3 mogà byç sk∏adane za
pomocà Êrodków komunikacji elek-
tronicznej.

2. Naczelnik urz´du skarbowego lub
elektroniczna skrzynka podawcza
systemu teleinformatycznego admi-
nistracji podatkowej potwierdza,
w formie elektronicznej, z∏o˝enie
zg∏oszenia za pomocà Êrodków ko-
munikacji elektronicznej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, rodzaje zg∏oszeƒ,
które mogà byç sk∏adane za pomocà
Êrodków komunikacji elektronicznej,
majàc na wzgl´dzie potrzeb´ upo-
wszechniania tej formy sk∏adania
zg∏oszeƒ oraz u∏atwienie uzyskania
numeru identyfikacji podatkowej.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91,
poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537,
z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157,
poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r.
Nr 171, poz. 1207 oraz z 2008 r. Nr 110, poz. 707.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769.
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Art. 10b. 1. Zg∏oszenie sk∏adane za pomocà Êrod-
ków komunikacji elektronicznej po-
winno zawieraç:

1) dane w ustalonym formacie elek-
tronicznym, zawarte we wzorze
zg∏oszenia okreÊlonym w rozporzà-
dzeniu wydanym na podstawie
art. 5 ust. 5;

2) jeden podpis elektroniczny.

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

1) struktur´ logicznà zg∏oszeƒ sk∏ada-
nych za pomocà Êrodków komuni-
kacji elektronicznej;

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

3) rodzaje podpisu elektronicznego,
którymi powinny byç opatrzone
poszczególne typy zg∏oszeƒ.

3. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym
mowa w ust. 2, minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych
uwzgl´dni koniecznoÊç zapewnienia
bezpieczeƒstwa, wiarygodnoÊci i nie-
zaprzeczalnoÊci danych zawartych
w zg∏oszeniach oraz ich ochrony
przed nieuprawnionym dost´pem,
w szczególnoÊci poprzez weryfikacj´
podpisu i znakowanie czasem.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, z póên. zm.8)) w art. 47 wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) ust. 4b otrzymuje brzmienie:

„4b. P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany op∏acaç na-
le˝noÊci z tytu∏u sk∏adek, o których mowa
w ust. 4, w formie bezgotówkowej w drodze
obcià˝enia rachunku bankowego p∏atnika
sk∏adek, z zastrze˝eniem ust. 4c i 4e.”;

2) po ust. 4d dodaje si´ ust. 4e w brzmieniu:

„4e. P∏atnik sk∏adek b´dàcy mikroprzedsi´biorcà
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên.
zm.9)) mo˝e op∏acaç nale˝noÊci z tytu∏u sk∏a-
dek równie˝ w formie przekazu pocztowego.”.

Art. 6. Do post´powania podatkowego w sprawie,
która by∏a przedmiotem kontroli podatkowej zakoƒ-
czonej przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 7. Do przedawnienia zobowiàzaƒ podatko-
wych powsta∏ych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
nie stosuje si´ art. 70 § 6 pkt 4 oraz § 7 pkt 4 i 5 usta-
wy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà.

Art. 8. Do odpowiedzialnoÊci podatkowej osób
trzecich za zaleg∏oÊci podatkowe powsta∏e przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ art. 112,
114a i art. 115 § 1 ustawy zmienianej w art. 1
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 9. Do wykonywania decyzji dor´czonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ prze-
pisy ustaw zmienianych w art. 1 i 2 w brzmieniu obo-
wiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2009 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
———————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125,
Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176,
poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411,
Nr 141, poz. 888 i Nr 171, poz. 1056. 

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888
i Nr 171, poz. 1056.


