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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej 

(druk nr 404) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Rady 

2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie 

opodatkowania i uchylającą dyrektywę 77/799/EWG (zwaną dalej „dyrektywą 2011/16/UE”).  

Dyrektywa 2011/16/UE zmienia zasady współpracy administracyjnej pomiędzy 

państwami Unii Europejskiej w zakresie wymiany informacji podatkowych. Tym samym 

niezbędnym powinno być wprowadzenie odpowiednich zmian do Ordynacji podatkowej oraz 

ustawy o kontroli skarbowej (obowiązujące obecnie przepisy tych ustaw, w odpowiednim 

zakresie, stanowią wykonanie uchylanej dyrektywą 2011/16/UE dyrektywy Rady 

77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. dotyczącej wzajemnej pomocy właściwych władz 

Państw Członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich oraz opodatkowania składek 

ubezpieczeniowych).  

Termin wdrożenia dyrektywy 2011/16/UE upłynął z dniem 1 stycznia 2013 r. 

Zmiany wprowadzone opiniowaną ustawą to przede wszystkim: 

1) zawężenie możliwości skorzystania z pomocy państw członkowskich przy 

doręczaniu pism, do sytuacji w której organ nie jest w stanie dokonać doręczenia 

zgodnie z przepisami ogólnymi (na podstawie art. 144 albo 144a Ordynacji 

podatkowej) lub gdy doręczenie takie powodowałoby nieproporcjonalne trudności, 

2) wprowadzenie obligatoryjnego upoważnienia do wyznaczenia przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych podległego mu organu podatkowego do 
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przekazywania obcym władzom (oraz odbioru od obcych władz) wniosków 

o doręczenie pism oraz wniosków o udzielenie informacji podatkowych, 

3) wprowadzenie instytucji „kontroli jednoczesnych” w miejsce dotychczasowej 

zasady zawierania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

porozumień z obcymi władzami w przedmiocie przeprowadzenia kontroli, 

4) rozszerzenie zakresu informacji podatkowych podlegających wymianie z państwami 

członkowskimi, 

5) przyznanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kompetencji do 

upoważnienia pracowników urzędów kontroli skarbowej, urzędów skarbowych i izb 

skarbowych do bezpośredniej wymiany informacji podatkowych w związku 

z kontrolami jednoczesnymi, 

6) sformalizowanie procedury wymiany informacji podatkowych, w szczególności 

określenie terminów na udzielenie i odmowę udzielenia informacji oraz na 

wezwanie do uzupełnienia wniosku, wprowadzenie obowiązku potwierdzenia 

otrzymania wniosku i informacji z urzędu oraz obowiązku przesłania informacji 

zwrotnej na temat wykorzystania otrzymanego materiału, 

7) wprowadzenie możliwości przebywania upoważnionych przedstawicieli państw 

członkowskich (poprzez zawieranie odpowiednich porozumień) w siedzibach 

organów podatkowych i w urzędach kontroli skarbowej oraz ich obecność w toku 

postępowań podatkowych, 

8) uszczegółowienie zasad dalszego przekazywania informacji otrzymanych od obcej 

władzy, 

9) uwzględnienie standardowego formularza i drogi elektronicznej we współpracy 

z państwami członkowskimi. 

Termin wejścia w życie opiniowanej ustawy został określony na 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 45. posiedzeniu w dniu 12 lipca 2013 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów 

Publicznych. Komisja, w trakcie prac nad projektem, wprowadziła do niego poprawki o 

charakterze techniczno-legislacyjnym, które nie zmieniły meritum przedłożenia. W trakcie 
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drugiego czytania nie zgłoszono dodatkowych poprawek. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu 

przedłożenia, ze zmianami zaproponowanymi przez Komisję Finansów Publicznych. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) art. 1 pkt 1 noweli, art. 154b § 1 Ordynacji podatkowej. 

Redakcja przepisu nie pozwala rozstrzygnąć, czy odpowiednie stosowanie przepisów 

art. 144-154 dotyczy przekazania wniosku do realizacji przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych naczelnikowi urzędu skarbowego, czy też doręczenia pisma przez 

naczelnika urzędu skarbowego adresatowi. Za zasadne i zgodne z intencją przepisu, wbrew 

jego literalnemu brzmieniu, należy uznać to drugie. Stąd konieczną jest stosowna poprawka. 

Przedstawiona propozycja poprawki eliminuje także budzące wątpliwości sformułowanie „do 

realizacji”.  

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 1, w art. 154b w § 1: 

a) w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „do realizacji”, 

b) zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Naczelnik urzędu skarbowego doręcza pismo stosując odpowiednio przepisy art. 144–154.”;  

 

2) art. 1 pkt 4 noweli, art. 305b Ordynacji podatkowej. 

Zgodnie z art. 305b wymiana informacji podatkowych obejmuje wszelkie informacje, 

które mogą być istotne do celów stosowania i wykonywania przepisów prawa podatkowego.  

Trudno jest znaleźć wartość pozwalającą na odróżnienie „stosowania” przepisów od ich 

„wykonywania”, która uzasadniałaby określenie – w ten właśnie sposób – zakresu 

przedmiotowego wymienianych informacji podatkowych. Należy pamiętać, że zgodnie 

z przepisem art. 305b wymianie podlegać będzie nie każda informacja, a jedynie ta, która 

może być istotna zarówno dla stosowania jak i dla wykonywania przepisów podatkowych. 

Z tego powodu przepis art. 305b ocenić należy jako niejasny.  

Dodać można, ze sama dyrektywa 2011/16/UE posługuje się określeniem podlegających 

przekazywaniu informacji podatkowych, jako informacji istotnych do celów stosowania 
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i egzekwowania przepisów krajowych. Tymczasem pomiędzy wykonywaniem przepisów 

a ich egzekwowaniem nie można postawić znaku równości.  

Stąd postulować należy poprawkę, uwzgledniającą powyższe wątpliwości, której 

efektem powinno być ponowne określenie zakresu przekazywanych informacji. Jedną 

z propozycji poprawki mogłaby być zmiana zmierzająca do wykreślenia z przepisu art. 305b 

sformułowania „wykonywania”. 

 

3) art. 1 pkt 4 noweli, art. 305b pkt 1 Ordynacji podatkowej. 

Mając na względzie § 156 Zasad techniki prawodawczej, zgodnie z którym stosując 

odesłanie należy jednoznacznie wskazać na przepis lub przepisy prawne do których się 

odsyła, postulować należy zastąpienie przedmiotowego odesłania w art. 305b pkt 1 

odesłaniem do przepisów właściwych rozporządzeń Unii Europejskiej. Pozwoliłoby to 

w sposób jednoznaczny wskazać, na konkretne akty prawne ograniczające stosowanie 

przepisu art. 305b, w miejsce ogólnego odesłania do przepisów Unii Europejskiej.  

 

4) art. 1 pkt 4 noweli, art. 305b Ordynacji podatkowej. 

Pytanie budzi zasadność umieszczania w katalogu wyjątków od zasady, zgodnie z którą 

wymiana informacji podatkowych obejmuje wszelkie informacje, które mogą być istotne dla 

celów stosowania przepisów prawa podatkowego - należności o charakterze umownym, 

w szczególności wynagrodzeń za usługi użyteczności publicznej. 

Powyższe wyłączenie wydaje się być wzorowane na art. 2 ust. 3 dyrektywy 

2011/16/UE, zgodnie z którym podatkami nie są należności o charakterze umownym, takie 

jak wynagrodzenia za usługi użyteczności publicznej. „Przeniesienie” takiej normy wprost na 

przepisy Ordynacji podatkowej jest nieuzasadnione. Przedmiotowa należność jako 

wynikająca z umowy, z samej swojej istoty, nie jest określonym w Ordynacji podatkowej 

podatkiem, opłatą ani inną nieopodatkowaną należnością budżetową.  

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 305b skreśla się pkt 4; 
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5) art. 1 pkt 7 noweli, art. 305j Ordynacji podatkowej. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, w związku z wprowadzeniem do ustawy 

szczególnych, kompleksowych regulacji w zakresie czasu trwania postępowania w sprawie 

udzielenia informacji, zbędne jest odsyłanie do przepisów rozdziału 4 działu IV Ordynacji 

podatkowej (Załatwianie spraw). Tymczasem przepisy rozdziału 4 poza regulacjami 

dotyczącymi czasu trwania postępowania zawierają także postanowienia pozwalające na 

udzielenie pracownikowi urzędu prawa do działania w imieniu organu („z upoważnienia” 

organu podatkowego). Stąd zasadnym wydaje się pozostawienie (w art. 305j Ordynacji), 

w miejsce odesłania do całego rozdziału 4, odesłania do art. 143 Ordynacji. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 7, w art. 305j na końcu dodaje się wyrazy „oraz art. 143”;  

 

6) art. 1 pkt 8 noweli, art. 305k § 1b Ordynacji podatkowej. 

Przepis art. 305k § 1a wprowadza możliwość przekazania z urzędu (co w istocie 

sprowadza się do uprawnienia organu) organom państw członkowskich UE przydatnych im 

informacji podatkowych. Następnie przepis art. 305k § 1b ogranicza tą możliwość, 

wprowadzając jednomiesięczny termin na udzielenie tych informacji. Niezrozumiałym jest, 

z jednej strony pozostawienie do swobodnej oceny organu potrzeby przekazania informacji, 

z drugiej zaś ograniczenie możliwości przekazania stosownym terminem.  

Wskazać też należy, że sama dyrektywa 2011/16/UE wprowadza miesięczny termin dla 

spontanicznej wymiany informacji, jedynie w przypadkach obligatoryjnego udzielenia 

informacji z urzędu, nie wprowadzając ograniczeń w przypadku wymiany spontanicznej, 

uzależnionej od uznania organu (art. 10 ust. 1 dyrektywy). 

Propozycja poprawki zakłada odesłanie w art. 305k § 1b jedynie do przypadków 

obligatoryjnej wymiany spontanicznej. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 8, w § 1b po wyrazach „Udzielenie informacji” dodaje się wyrazy 

„w przypadku, o którym mowa w § 1,”; 
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7) art. 1 pkt 10 noweli, art. 305la Ordynacji podatkowej. 

Zgodnie z dodawanym do Ordynacji podatkowej art. 305la minister właściwy do spraw 

finansów publicznych może zawierać z obcymi władzami porozumienia w zakresie obecności 

przedstawicieli obcych władz w toku postępowań podatkowych. Jednocześnie, przepis 

art. 294 § 1 pkt 6 (określający obowiązek zachowania tajemnicy skarbowej) oraz 

uzasadnienie do projektu ustawy wskazuje, że intencją ustawodawcy jest zapewnienie 

możliwości uczestnictwa przedstawicieli organów państw UE nie tylko w toku postępowania 

podatkowego, ale także w toku kontroli podatkowej. Jeśli tak, właściwym powinno być 

uzupełnienie art. 305la o wskazanie na takie uczestnictwo, także w toku czynności 

kontrolnych. 

W dotychczasowym stanie prawnym możliwość uczestniczenia przedstawicieli obcej 

władzy w postępowaniu kontrolnym, wynikała wprost z brzmienia art. 291a Ordynacji 

podatkowej. Ten ostatni, po zmianach wprowadzanych opiniowaną ustawą, nie będzie już 

mógł stanowić takiej podstawy. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 10, w art. 305la w § 1  na końcu dodaje się wyrazy „oraz w toku czynności 

kontrolnych”. 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

starszy legislator 


