
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Druk nr 919 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 24 czerwca 2015 r. nad ustawą  

o administracji podatkowej 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 4-6, 8-10, 12, 15-17, 19-28, 

30 i 31. 

 

 

Ponadto komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Marek 

Martynowski dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt 11 zestawienia wniosków). 

 

 

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Budżetu i Finansów Publicznych 

   (-) Kazimierz Kleina 

 

 

andrusz
2506



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o administracji podatkowej 

 

1)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. Ustawa określa zadania i organizację administracji 

podatkowej, której celem jest realizacja dochodów z tytułu podatków 

oraz niepodatkowych należności budżetowych, a także zapewnienie 

obsługi i wsparcia podatnika w prawidłowym wykonywaniu 

obowiązków podatkowych.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

2)  w art. 3: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy 

„w szczególności”, 

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych 

przepisach.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

3)  w art. 3 w pkt 1 wyrazy „realizacja dochodów z” zastępuje się wyrazem 

„pobór”; 

Poprawka 

KBFP 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 4 i 20 należy głosować łącznie.  

 

4)  dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. Organ administracji podatkowej może powierzyć 

prowadzenie, w jego imieniu, niektórych spraw należących do 

właściwości tego organu, jednostce samorządu terytorialnego lub 

związkowi takich jednostek, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią. 

2. Powierzenie prowadzenia spraw następuje na podstawie 

porozumienia organu administracji podatkowej z jednostką samorządu 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 
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terytorialnego lub związkiem takich jednostek. 

3. Do porozumienia stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2b–5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2013 r. poz. 594, z późn. zm.). 

4. Porozumienie może stanowić, że powierzenie prowadzenia 

spraw następuje bez przekazania środków finansowych na ich 

realizację.”; 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 5 i 8 należy głosować łącznie.  

 

5)  w art. 7 w ust. 3 w pkt 4 wyrazy „dyrektora izby skarbowej” zastępuje 

się wyrazami „dyrektorów izb skarbowych”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 6 i 10 należy głosować łącznie.  

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 7. 

 

6)  w art. 10: 

a) w ust. 1 skreśla się pkt 4 i 9, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Naczelnik urzędu skarbowego dysponuje środkami 

pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych obsługującego 

go urzędu.”; 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 

7)  w art. 10 w ust. 1 skreśla się pkt 9; Poprawka 

KBFP 

8)  w art. 13 w ust. 1 wyrazy „dyrektora izby skarbowej i naczelnika 

urzędu skarbowego” zastępuje się wyrazami „dyrektorów izb 

skarbowych i naczelników urzędów skarbowych”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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Uwaga: 

Poprawki nr 9 i 31 należy głosować łącznie.  

 

9)  art. 13 ust. 7 i 8 oznacza się jako art. 13a ust. 1 i 2; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

10)  w art. 13 w ust. 7 skreśla się wyrazy „oraz zadanie, o którym mowa 

w art. 10 ust. 1 pkt 4,”; 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 

11)  w art. 18 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku 

dochodowego wyznacza asystenta podatnika spośród pracowników 

urzędu skarbowego, którzy posiadają przynajmniej: 

1) kwalifikacje zawodowe pierwszego stopnia w zakresie prawa, 

administracji, ekonomii, zarządzania lub w innym zakresie 

uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie prawa, 

ekonomii lub zarządzania; 

2) 2-letni staż pracy w urzędzie obsługującym ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych albo w urzędach mu podległych 

lub przez niego nadzorowanych.”; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 12 wyklucza głosowanie poprawek nr 13 i 14. 

 

12)  art. 25 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 25. 1. Pracownikowi przeprowadzającemu kontrolę 

podatkową, jako podstawowe zadanie o charakterze ciągłym, 

przysługuje dodatek kontrolerski do wynagrodzenia w wysokości do 

50% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Kierownikowi komórki kontroli podatkowej, który dokonuje 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 
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osobiście czynności kontrolnych, czynności przygotowawczych do 

kontroli, opracowuje dokumentację prowadzonych kontroli lub 

dokonuje weryfikacji dokumentacji przeprowadzonych kontroli 

w zakresie jej zgodności z prawem, przysługuje dodatek kontrolerski 

w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Kierownikowi komórki kontroli podatkowej przysługuje 

dodatek kontrolerski, jeżeli dokonuje czynności, o których mowa 

w ust. 2, w wymiarze co najmniej 20% czasu pracy.  

4. Dodatek kontrolerski jest przyznawany według stawek 

określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 14, na okres 

roku kalendarzowego.  

5. Wysokość stawki dodatku kontrolerskiego jest uzależniona od 

wyników oceny, o której mowa w ust. 7 albo 8.  

6. Pracownikowi, który nabywa uprawnienie do dodatku 

kontrolerskiego po raz pierwszy, dodatek kontrolerski jest przyznawany 

według najniższej stawki wynikającej z przepisów wydanych na 

podstawie ust. 14. 

7. Oceny pracownika, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się, 

biorąc pod uwagę: 

1) znajomość procedury i poprawność zastosowania przepisów 

prawa podatkowego w ustaleniach kontroli podatkowej; 

2) stopień trudności i złożoności kontroli podatkowej; 

3) kwalifikacje i doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli 

podatkowej; 

4) umiejętność rozwiązywania problemów i inicjatywę. 

8. Oceny kierownika komórki kontroli podatkowej dokonuje się 

biorąc pod uwagę stopień realizacji zadań komórki kontroli podatkowej 

i wyznaczonych celów. 

9. Ocena, o której mowa w ust. 7 i 8, jest dokonywana kwartalnie, 

według skali: bardzo dobra, dobra, zadowalająca i niezadowalająca. 

10. Wysokość stawki dodatku kontrolerskiego może być 

zmieniona, jeżeli pracownik w ocenianym okresie uzyskał ocenę, 

o której mowa w ust. 7 albo 8, bardzo dobrą albo niezadowalającą.  
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11. Wysokość stawki dodatku kontrolerskiego może być 

zmieniona również jeżeli pracownik w ocenianym okresie był 

nieobecny w pracy dłużej niż miesiąc, z innych przyczyn niż urlop 

wypoczynkowy.  

12. Pracownik traci uprawnienie do dodatku kontrolerskiego, 

jeżeli: 

1) przestanie spełniać warunki określone w ust. 1 albo ust. 2 i 3;  

2) jego nieobecność w pracy przekracza 3 miesiące. 

13. Utrata dodatku albo zmiana jego stawki następuje z końcem 

miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie, o którym 

mowa w ust. 10, 11 lub 12. 

14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, 

w drodze rozporządzenia, stawki dodatku kontrolerskiego, tryb 

przyznawania, wypłaty, zmiany oraz utraty dodatku kontrolerskiego, 

a także sposób i tryb dokonywania oceny, o której mowa w ust. 7 i 8, 

uwzględniając potrzebę zwiększenia skuteczności kontroli podatkowej 

przez zapewnienie motywacji pracowników do jej sprawnego 

wykonywania oraz rzetelność dokonywania oceny.”; 

13)  w art. 25 w ust. 1 po wyrazie „podatkową” dodaje się wyrazy „oraz 

pracownikowi jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej, który 

wykonuje czynności operacyjno-rozpoznawcze,”; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

14)  w art. 25 w ust. 9 skreśla się pkt 1; Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

15)  w art. 27 w ust. 5 wyrazy „Pisemną informację” zastępuje się wyrazem 

„Informację”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

16)  w art. 28: 

a) w ust. 1 w pkt 6 wyrazy „sześcioletni staż pracy” zastępuje się 

wyrazami „pięcioletni staż pracy”, 

b) w ust. 2 wyrazy „czteroletni staż pracy” zastępuje się wyrazami 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 
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„trzyletni staż pracy”, 

c) w ust. 3 wyrazy „trzyletni staż pracy” zastępuje się wyrazami 

„dwuletni staż pracy”; 

17)  w art. 28: 

a) w ust. 1: 

– w pkt 6 skreśla się wyrazy „, w tym co najmniej trzyletni staż 

pracy na stanowisku kierowniczym”, 

– dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6) ma co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku 

kierowniczym;”, 

b) w ust. 2: 

–  wyrazy „oraz ma co najmniej” zastępuje się wyrazami „, ma co 

najmniej”  

– wyrazy „, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku 

kierowniczym” zastępuje się wyrazami „oraz co najmniej 

dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym”, 

c) w ust. 3: 

– wyrazy „oraz ma co najmniej” zastępuje się wyrazami „, ma co 

najmniej”  

– wyrazy „, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku 

kierowniczym” zastępuje się wyrazami „oraz co najmniej roczny 

staż pracy na stanowisku kierowniczym”; 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 

18)  w art. 38: 

a) skreśla się pkt 1,  

b) w pkt 19, w § 3 wyrazy „spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu” zastępuje się wyrazami „własnościowe spółdzielcze prawo 

do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 

lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej”, 

c) skreśla się pkt 21 i 24; 

Poprawka 

KBFP 
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19)  w art. 38 w pkt 17, w art. 107e: 

a) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1) warunki udziału w licytacji elektronicznej, 

2) dodatkowe elementy, jakie powinno zawierać obwieszczenie 

o licytacji elektronicznej oraz warunki publikacji tego 

obwieszczenia, 

3) termin licytacji elektronicznej, 

4) tryb i sposób prowadzenia licytacji elektronicznej, 

5) termin zapłaty ceny, 

6) warunki dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym 

mowa w § 2, w tym otrzymania dostępu oraz jego 

wygaśnięcia 

– mając na względzie zapewnienie sprawnej obsługi systemu 

teleinformatycznego, ochrony praw uczestników licytacji 

elektronicznej, sprawności i skuteczności egzekucji z ruchomości, 

bezpieczeństwa posługiwania się dokumentami w postaci 

elektronicznej oraz dostępności systemu teleinformatycznego.”; 

b) dodaje się § 10 w brzmieniu: 

„§ 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 

ogłasza, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jednostkę 

podległą lub nadzorowaną wyznaczoną do prowadzenia systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w § 2 pkt 1, lub podmiot 

wybrany w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, 

o którym mowa w § 2 pkt 2.”.; 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 

20)  dodaje się art. 41a w brzmieniu: 

„Art. 41a. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 
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zm.) w art. 6qa uchyla się ust. 3.”; 

21)  w art. 43 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) art. 14h otrzymuje brzmienie: 

„Art. 14h. W sprawach dotyczących interpretacji 

indywidualnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 120, art. 121 

§ 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 135–137, art. 140, art. 165 

§ 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2, art. 170 i art. 171 oraz 

przepisy rozdziału 5, 6, 10 i 23 działu IV.”;”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

22)  w art. 47, w art. 100 w § 8 wyrazy „oraz organ uprawniony do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego prowadzą” zastępuje 

się wyrazem „prowadzi”; 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 

23)  w art. 47, w art. 100: 

a) dodaje się § 8a w brzmieniu: 

„§ 8a. Organ uprawniony do nakładania grzywien w drodze 

mandatu karnego współpracuje z organem, o którym mowa w § 4 

pkt 2 lit. a, oraz organem uprawnionym do poboru należności 

wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego 

w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań tych organów 

wynikających z niniejszego kodeksu, w tym poprzez udzielanie 

informacji w sprawach dotyczących odpowiednio formularzy 

mandatu karnego, przydzielonych serii i numerów mandatów 

generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego 

oraz nałożonych grzywien.”, 

b) w § 13 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) tryb i szczegółowy zakres współpracy, o której mowa 

w § 8a,”; 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 
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24)  w art. 47, w art. 100: 

a) w § 10 wyrazy „sporządza informację dotyczącą nałożonych 

grzywien stanowiących dochód budżetu państwa, w tym 

uiszczonych i nieuiszczonych, i przekazuje organowi, o którym 

mowa w § 1” zastępuje się wyrazami „sporządza informację 

dotyczącą danych objętych formularzem mandatu karnego oraz 

uiszczonych i nieuiszczonych grzywien i przekazuje ją za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego organowi, o którym 

mowa w § 1”, 

b) w § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) tryb i terminy przekazania oraz szczegółowy zakres 

informacji, o których mowa w § 9 i 10”; 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 

25)  w art. 47, w art. 100 w § 10 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Informacja stanowi dowód księgowy należności 

wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, 

bez konieczności zamieszczania podpisu wystawcy dowodu, 

o którym mowa w przepisach o rachunkowości.”; 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 

26)  w art. 53 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 40 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w drodze zarządzenia – zasady rachunkowości oraz plany 

kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi 

Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, 

wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych 

i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz innych 

niepodatkowych należności budżetowych, do których 

poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy 

podatkowe”;”; 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 
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27)  w art. 72: 

a) w ust. 1 po wyrazach „w drodze mandatu karnego,” dodaje się 

wyrazy „wskazani przez dyrektora generalnego urzędu 

wojewódzkiego zgodnie z ust. 5,”, 

b) w ust. 5: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego, w terminie 14 dni 

przed odpowiednio dniem 1 stycznia 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 

1 stycznia 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r.:”, 

– w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„przesyła do właściwego miejscowo dyrektora izby skarbowej wykaz 

pracowników, którzy staną się pracownikami izby skarbowej, 

zawierający:”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 28 wyklucza głosowanie poprawki nr 29. 

 

28)  skreśla się art. 74; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

29)  w art. 74 wyrazy „art. 25 ust. 11” zastępuje się wyrazami „art. 25 

ust. 14”; 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

30)  w art. 76 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) art. 12, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.;”; 

 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 

31)  w art. 76 w pkt 1 wyrazy „art. 13 ust. 7 i 8” zastępuje się wyrazami 

„art. 13a”. 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


