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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. 

 

o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej 

(druk nr 404) 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2012 r. poz. 

749, z późn. zm.) 

[Art. 154a. 

§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wystąpić do władzy Państwa 

Członkowskiego Unii Europejskiej właściwej w sprawach podatkowych, zwanej dalej 

"obcą władzą", z wnioskiem o doręczenie pisma organu podatkowego. 

§ 1a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić podległy mu organ 

podatkowy do występowania z wnioskiem, o którym mowa w § 1. 

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, powinien zawierać dane niezbędne do identyfikacji 

podmiotu, któremu ma być doręczone pismo, w szczególności nazwisko lub nazwę 

(firmę) oraz adres. 

Art. 154b. 

Pisma pochodzące od obcej władzy doręcza organ podatkowy wskazany przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, stosując przepisy art. 144-154.] 

<Art. 154a. 

§ 1. Organ podatkowy może wystąpić do władzy państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej właściwej w sprawach podatkowych, zwanej dalej „obcą władzą”, z 

wnioskiem o doręczenie pisma, gdy doręczenie zgodnie z art. 144 albo art. 144a 

osobie przebywającej na terytorium tego państwa nie jest możliwe lub gdy 

powodowałoby nieproporcjonalne trudności. 

§ 2. Wnioski o doręczenie przekazywane są obcej władzy za pośrednictwem organu 

wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

§ 3. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz 

samorządowe kolegium odwoławcze przekazują wniosek o doręczenie do organu 

wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych za 

pośrednictwem dyrektora izby skarbowej właściwego miejscowo ze względu na 

siedzibę wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa 

albo samorządowego kolegium odwoławczego. 

§ 4. Wniosek o doręczenie powinien zawierać dane niezbędne do identyfikacji 

podmiotu, któremu ma być doręczone pismo, w szczególności nazwisko lub nazwę 

(firmę) oraz adres, a także dane dotyczące przedmiotu pisma. 
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§ 5. Wniosek o doręczenie przesyła się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

przy użyciu standardowego formularza, według wzoru określonego w załączniku 

nr 3 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1156/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów 

dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie 

opodatkowania (Dz. Urz. UE L 335 z 07.12.2012, str. 42). W przypadku braku 

możliwości przekazania wniosku o doręczenie za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej wniosek przesyła się w formie pisemnej. 

§ 6. Pismo będące przedmiotem wniosku o doręczenie przekazuje się obcej władzy 

przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe. 

§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, 

wyznacza podległy mu organ podatkowy do przekazywania obcym władzom 

wniosków o doręczenie, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego 

doręczania pism.  

Art. 154b. 

§ 1. Wniosek o doręczenie pisma pochodzący od obcej władzy organ wyznaczony 

zgodnie z art. 154a § 7 przekazuje do realizacji naczelnikowi urzędu skarbowego 

właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego 

dotyczy wniosek. Przepisy art. 144–154 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Organ wyznaczony zgodnie z art. 154a § 7 niezwłocznie informuje obcą władzę, za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu standardowego 

formularza, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1156/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. ustanawiającego szczegółowe 

zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE w 

sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, o działaniach 

podjętych na podstawie wniosku o doręczenie, w szczególności o dacie doręczenia 

pisma.> 

 

[Art. 291a. 

§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w celu usprawnienia współpracy 

oraz podniesienia efektywności kontroli, może zawierać z obcymi władzami 

porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie koordynacji czasu wszczynania i 

zakresu przeprowadzanych kontroli. 

§ 2. Porozumienia, o których mowa w § 1, mogą przewidywać obecność przedstawicieli 

obcej władzy w toku czynności kontrolnych.] 

<Art. 291a. 

§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może uzgadniać z obcymi 

władzami przeprowadzenie kontroli jednoczesnych. 

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, występując do obcej władzy o 

przeprowadzenie kontroli jednoczesnej, podaje uzasadnienie wszczęcia takiej 

kontroli oraz czas jej przeprowadzenia. 

§ 3. W przypadku gdy obca władza wystąpiła o przeprowadzenie kontroli 

jednoczesnej, minister właściwy do spraw finansów publicznych potwierdza 
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przystąpienie do kontroli albo odmawia przeprowadzenia kontroli, uzasadniając 

przyczynę odmowy.> 

 

Art. 294. 

§ 1. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są: 

1) pracownicy urzędów skarbowych oraz izb skarbowych; 

1a) funkcjonariusze celni i pracownicy urzędów celnych oraz izb celnych; 

2) wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz 

pracownicy urzędów ich obsługujących; 

3) członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, a także pracownicy biur tych 

kolegiów; 

4) minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz pracownicy Ministerstwa 

Finansów; 

5) osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w innych 

organach podatkowych, 

[6) przedstawiciele obcej władzy obecni w toku czynności kontrolnych, w związku z 

prowadzeniem równoczesnych kontroli.] 

<6) przedstawiciele obcej władzy przebywający w siedzibach organów 

podatkowych, obecni w toku postępowania podatkowego lub obecni w toku 

czynności kontrolnych, w związku z wymianą informacji.> 

§ 2. Osoby wymienione w § 1 są obowiązane do złożenia na piśmie przyrzeczenia 

następującej treści: 

"Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy skarbowej. Oświadczam, że są mi znane 

przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej.". 

§ 3. Zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia, 

zakończeniu stażu lub praktyki. 

§ 4. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązane są również inne osoby, którym 

udostępniono informacje objęte tajemnicą skarbową, chyba że na ich ujawnienie 

zezwala przepis prawa. 

§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się do osób, których dotyczą informacje objęte tajemnicą 

skarbową. 

 

[Art. 305b. 

Wymiana informacji podatkowych obejmuje wszelkie informacje istotne dla prawidłowego 

określania podstaw opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego w zakresie: 

1) opodatkowania dochodu, majątku lub kapitału, bez względu na sposób i formę 

opodatkowania, w tym opodatkowania dochodu ze sprzedaży rzeczy lub praw 

majątkowych oraz przyrostu wartości majątku lub kapitału, 

2) (uchylony), 

3) opodatkowania składek ubezpieczeniowych 

- zwane dalej "informacjami". 
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Art. 305c. 

§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych występuje do obcych władz o 

udzielenie informacji oraz udziela im informacji na zasadach określonych w niniejszym 

rozdziale. 

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić Generalnego 

Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora izby skarbowej oraz dyrektora urzędu 

kontroli skarbowej do występowania do obcych władz o udzielenie informacji i 

udzielania im informacji na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.] 

<Art. 305b. 

Wymiana informacji obejmuje wszelkie informacje, które mogą być istotne do celów 

stosowania i wykonywania przepisów prawa podatkowego, z wyjątkiem informacji: 

1) objętych przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi współpracy 

administracyjnej między państwami członkowskimi w zakresie podatku od 

towarów i usług, ceł oraz podatku akcyzowego; 

2) dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne; 

3) dotyczących opłaty skarbowej;  

4) dotyczących należności o charakterze umownym, w szczególności 

wynagrodzeń za usługi użyteczności publicznej. 

Art. 305c. 

§ 1. Organ podatkowy występuje z wnioskiem do obcej władzy o udzielenie informacji 

oraz udziela jej informacji za pośrednictwem organu wyznaczonego przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych. 

§ 2. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz 

samorządowe kolegium odwoławcze przekazują wniosek i informacje do organu 

wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych za 

pośrednictwem dyrektora izby skarbowej właściwego miejscowo ze względu na 

siedzibę wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa 

albo samorządowego kolegium odwoławczego. 

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić pracowników 

izb skarbowych, urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej do 

bezpośredniej wymiany informacji w związku z realizowaniem zadań z zakresu 

planowanych lub trwających jednoczesnych kontroli oraz do uczestnictwa 

w spotkaniach organizacyjnych dotyczących tych kontroli. 

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, 

wyznacza podległy mu organ podatkowy do przekazywania obcym władzom 

wniosków i informacji, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej i 

skutecznej wymiany informacji.> 

 

Art. 305f. 

§ 1. Wniosek obcej władzy wszczyna postępowanie w sprawie udzielenia informacji. 

<§ 1a. Otrzymanie wniosku potwierdza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni 

roboczych od dnia jego otrzymania. Potwierdzenia dokonuje się za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. W przypadku braku możliwości 

potwierdzenia w ten sposób, potwierdzenia dokonuje się w formie pisemnej.> 
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[§ 2. Postępowanie powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki.] 

<§ 2. Postępowanie powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 

w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W przypadku gdy organ 

posiada już żądane informacje, ich przekazanie następuje w terminie 2 miesięcy od 

dnia otrzymania wniosku.> 

<§ 2a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można uzgodnić z obcą władzą, że 

przekazanie informacji nastąpi w innych terminach niż określone w § 2.> 

[§ 3. O każdym przypadku nieudzielenia informacji we właściwym terminie zawiadamia się 

obce władze, podając przyczyny niedotrzymania terminu udzielenia informacji.] 

<§ 3. W przypadku braku możliwości udzielenia informacji we właściwym terminie 

zawiadamia się obce władze, podając przyczyny uniemożliwiające dotrzymanie 

terminu udzielenia informacji oraz wskazując przewidywany termin udzielenia 

informacji. Zawiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.> 

[§ 4. W sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia informacji wydaje się postanowienie.] 

<§ 5. Odmowa udzielenia informacji następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później 

niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Odmawiając udzielenia 

informacji, podaje się przyczyny odmowy.> 

 

Art. 305g. 

[§ 1. Jeżeli dane zawarte we wniosku obcej władzy nie są wystarczające do udzielenia 

informacji, właściwy organ wzywa niezwłocznie tę władzę o nadesłanie danych 

uzupełniających, w wyznaczonym terminie.] 

<§ 1. Jeżeli dane zawarte we wniosku obcej władzy nie są wystarczające do udzielenia 

informacji, właściwy organ niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 

miesiąca od dnia otrzymania wniosku, wzywa tę władzę do nadesłania 

w wyznaczonym terminie danych uzupełniających.> 

<§ 1a. Bieg terminów, o których mowa w art. 305f § 2, rozpoczyna się od dnia 

następującego po dniu, w którym właściwy organ otrzymał brakujące dane.> 

§ 2. W przypadku nieuzupełnienia wniosku zgodnie z wezwaniem, o którym mowa w § 1, 

właściwy organ odmawia udzielenia informacji. 

 

[Art. 305j. 

W sprawach nieuregulowanych w art. 305b-305i stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 

1, 2, 4, 5, 8, 9 i 14 działu IV.] 

<Art. 305j. 

W sprawach nieuregulowanych w art. 305b–305i stosuje się odpowiednio przepisy 

rozdziałów 1, 2, 5, 8, 9 i 14 działu IV.> 

 

Art. 305k. 

§ 1. Właściwy organ udziela z urzędu informacji obcym władzom, gdy: 

1) uprawdopodobnione jest uszczuplenie należności podatkowych lub obejście prawa 

podatkowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 
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2) korzystanie przez podatnika z ulg podatkowych może być podstawą powstania 

obowiązku podatkowego lub zwiększenia zobowiązania podatkowego w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej; 

3) ustalenia postępowania podatkowego lub kontrolnego, dokonane w oparciu o 

informacje uzyskane od obcej władzy, mogą być użyteczne dla prawidłowego 

określania podstaw opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego. 

<§ 1a. Właściwy organ może udzielić z urzędu obcym władzom wszelkich informacji, 

które mogą być im przydatne. 

§ 1b. Udzielenie informacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie miesiąca od dnia uzyskania dostępu do tych informacji.> 

§ 2. Przepis art. 305h stosuje się odpowiednio. 

 

<Art. 305ka. 

Organ, który otrzymał informacje od obcej władzy działającej z urzędu, niezwłocznie, 

nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych, potwierdza otrzymanie informacji. 

Potwierdzenia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W 

przypadku braku możliwości potwierdzenia w ten sposób, potwierdzenia dokonuje się w 

formie pisemnej.> 

 

Art. 305l. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w celu usprawnienia współpracy, może 

zawierać z obcymi władzami porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie 

szczegółowych zasad i trybu wymiany informacji. 

 

<Art. 305la. 

§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w celu wymiany 

informacji, zawierać z obcymi władzami porozumienia w zakresie przebywania 

upoważnionych przedstawicieli obcej władzy w siedzibach organów podatkowych 

oraz ich obecności w toku postępowań podatkowych. 

§ 2. Porozumienia nie mogą dotyczyć podmiotów, o których mowa w art. 13a, 

w przypadku nadania im uprawnień organów podatkowych. 

§ 3. Jeżeli w aktach sprawy zawarte są informacje, których dotyczy wniosek obcej 

władzy, przedstawiciele obcej władzy, w ramach zawartych porozumień, 

otrzymują kopie dokumentów zawierających te informacje.> 

 

[Art. 305m. 

Informacje otrzymane od obcej władzy można przekazać innej obcej władzy za zgodą władzy 

państwa udzielającego informacji.] 

<Art. 305m. 

Informacje otrzymane od obcej władzy można przekazać innej obcej władzy po 

uprzednim zawiadomieniu obcej władzy, od której pochodzą te informacje, o zamiarze 

ich przekazania i niewniesieniu przez tę władzę sprzeciwu w terminie 10 dni roboczych 

od dnia zawiadomienia.> 
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<Art. 305ma. 

Organ, który otrzymał informacje od obcej władzy, przesyła informację zwrotną na 

temat wykorzystania otrzymanego materiału, jeżeli obca władza zwróciła się o taką 

informację. Informację zwrotną przesyła się niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez organ wiadomości o sposobie 

wykorzystania otrzymanych informacji. 

Art. 305mb. 

Wymiana informacji następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy 

użyciu standardowych formularzy, według wzorów określonych w rozporządzeniu 

Komisji (UE) nr 1156/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. ustanawiającym szczegółowe zasady 

wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy 

administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. W przypadku braku możliwości 

wymiany informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wymiany 

dokonuje się w formie pisemnej.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O KONTROLI SKARBOWEJ (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, 

poz. 214, z późn. zm.) 

Art. 7a. 

<1.> Organy kontroli skarbowej współpracują i współdziałają z innymi organami i 

instytucjami państwowymi oraz zagranicznymi, w tym z organami odpowiedzialnymi za 

ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, a także z organizacjami 

międzynarodowymi w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań ustawowych. 

<2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w celu wymiany 

informacji, zawierać z właściwą władzą państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

porozumienia w zakresie przebywania upoważnionych przedstawicieli tej władzy 

w siedzibach organów kontroli skarbowej oraz ich obecności w toku postępowań 

kontrolnych.> 

 

Art. 13. 

1. Wszczęcie postępowania kontrolnego następuje wyłącznie z urzędu w formie 

postanowienia. 

1a. Do wszczęcia postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio art. 282b i art. 282c 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

2. Datą wszczęcia postępowania kontrolnego jest dzień doręczenia kontrolowanemu 

postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego. 

3. Organ kontroli skarbowej może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego 

przeprowadzić kontrolę podatkową. 

4. Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego 

przez organ kontroli skarbowej. 
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5. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje poprzez doręczenie kontrolowanemu lub 

osobie, o której mowa w art. 281a, albo osobie wymienionej w art. 284 § 2 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, upoważnienia do jej przeprowadzenia. O 

zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej organ kontroli skarbowej nie zawiadamia 

kontrolowanego. 

6. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej jest wydawane przez dyrektora 

urzędu kontroli skarbowej lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej i określa: 

1) wskazanie podstawy prawnej; 

2) oznaczenie organu kontroli; 

3) datę i miejsce wystawienia; 

4) imię i nazwisko inspektora, imiona i nazwiska pracowników, wykonujących 

czynności kontrolne, a także osób, o których mowa w ust. 8, jeżeli osoby takie będą 

brać udział w czynnościach kontrolnych; 

5) numer legitymacji służbowej inspektora i upoważnionych pracowników; 

6) oznaczenie kontrolowanego; 

7) wskazanie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanego terminu zakończenia 

kontroli; 

8) zakres kontroli; 

9) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub 

funkcji; 

10) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

7. Czynności kontrolne przeprowadza inspektor wraz z upoważnionymi pracownikami, po 

okazaniu legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych. 

[8. W czynnościach kontrolnych mogą uczestniczyć osoby uprawnione na podstawie 

ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, w tym także 

przedstawiciele organów Unii Europejskiej oraz, w zakresie realizacji wspólnych 

programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

przedstawiciele innych państw.] 

<8. W czynnościach kontrolnych mogą uczestniczyć osoby uprawnione na podstawie 

ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, w tym 

przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej, osoby uprawnione na podstawie 

porozumień, o których mowa w art. 7a ust. 2, a w zakresie realizacji wspólnych 

programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 

także przedstawiciele innych państw.> 

9. Kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowych i znaków 

identyfikacyjnych oraz doręczeniu postanowienia o wszczęciu postępowania 

kontrolnego. W takim przypadku upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej 

doręcza się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia 

wszczęcia kontroli. Przepis art. 284a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa stosuje się odpowiednio. 

10. (uchylony). 
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Art. 34a. 

1. Akta zawierające informacje wymienione w art. 33 organy kontroli skarbowej udostępnią 

wyłącznie: 

1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Generalnemu Inspektorowi 

Kontroli Skarbowej - w toku postępowania podatkowego lub postępowania w 

sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; 

1a) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - zgodnie z przepisami o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

2) organom podatkowym albo innym organom kontroli skarbowej - w razie złożenia 

odwołania od decyzji lub w związku z wszczętym, na podstawie uprzednio 

wydanego postanowienia, postępowaniem podatkowym albo w związku z 

wszczętym postępowaniem kontrolnym lub postępowaniem w sprawach o 

przestępstwa i wykroczenia oraz o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; 

3) sądowi administracyjnemu - w razie złożenia przez stronę skargi; 

4) Rzecznikowi Praw Obywatelskich - w związku z jego udziałem w postępowaniu 

przed sądem administracyjnym; 

5) Prokuratorowi Generalnemu - na wniosek właściwego prokuratora: 

a) w przypadkach określonych w dziale IV Kodeksu postępowania 

administracyjnego, 

b) w związku z udziałem prokuratora w postępowaniu przed sądem 

administracyjnym; 

6) (uchylony); 

7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie 

Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i ich upoważnionym pisemnie funkcjonariuszom 

lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 

sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy art. 33b 

ust. 1. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, akta spraw są oznaczane oraz przekazywane w 

sposób przewidziany w art. 33 ust. 7 i 8. 

4. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub dyrektor urzędu kontroli skarbowej 

udostępnia Najwyższej Izbie Kontroli, w związku z toczącym się postępowaniem 

kontrolnym, akta, o których mowa w ust. 1, po wyłączeniu z nich informacji 

wymienionych w art. 33, chyba że informacje takie zostały uprzednio udzielone 

Najwyższej Izbie Kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 33, organy kontroli skarbowej 

udostępniają: 

1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub Generalnemu 

Inspektorowi Kontroli Skarbowej; 

2) organom podatkowym; 

3) innym organom kontroli skarbowej; 
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4) Najwyższej Izbie Kontroli - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

Najwyższej Izbie Kontroli; 

5) sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora 

funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży 

Granicznej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w związku z toczącym się 

postępowaniem; 

6) biegłym powołanym w toku postępowania kontrolnego - w zakresie określonym 

przez organ kontroli skarbowej; 

6a) (uchylony); 

6b) (uchylony); 

7) innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach; 

8) Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. 

zm.); 

9) organom właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych - w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności sprawdzających i postępowania 

na podstawie przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 

10) Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - w związku z prowadzonym 

postępowaniem oraz wydawaniem opinii prawnej; 

11) wojewodzie lub Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie 

prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

<6. Upoważnieni na podstawie porozumień, o których mowa w art. 7a ust. 2, 

przedstawiciele właściwych władz państw członkowskich Unii Europejskiej, 

przebywający w siedzibach organów kontroli skarbowej, obecni w toku postępowań 

kontrolnych, otrzymują kopie dokumentów zawierających informacje dotyczące 

tego postępowania. 6. Upoważnieni na podstawie porozumień, o których mowa w 

art. 7a ust. 2, przedstawiciele właściwych władz państw członkowskich Unii 

Europejskiej, przebywający w siedzibach organów kontroli skarbowej, obecni w 

toku postępowań kontrolnych, otrzymują kopie dokumentów zawierających 

informacje dotyczące tego postępowania.> 

 

Art. 38. 

1. Inspektor prowadzi samodzielnie czynności kontrolne. 

2. Do wyłączenia inspektora oraz pracownika stosuje się odpowiednio art. 130 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

3. [Inspektor może powierzyć dokonywanie czynności kontrolnych pod swoim nadzorem 

upoważnionym pracownikom oraz upoważnionym przedstawicielom instytucji Unii 

Europejskiej w przypadku uczestniczenia tych osób w kontroli środków pochodzących z 

Unii Europejskiej, z wyłączeniem:] <Inspektor może powierzyć dokonywanie 

czynności kontrolnych pod swoim nadzorem upoważnionym pracownikom, 

upoważnionym przedstawicielom instytucji Unii Europejskiej w przypadku 



- 11 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

uczestniczenia tych osób w kontroli środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej oraz upoważnionym na podstawie porozumień, o których mowa w art. 

7a ust. 2, przedstawicielom właściwych władz państw członkowskich Unii 

Europejskiej, z wyłączeniem:> 

1) zarządzania inwentaryzacji; 

2) przesłuchiwania świadków; 

2a) przesłuchiwania kontrolowanego w charakterze strony; 

3) dokonywania ostatecznych obliczeń należności budżetowych; 

4) (uchylony); 

5) (uchylony); 

6) (uchylony); 

7) (uchylony); 

8) czynności, o których mowa w art. 288 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa. 

4. Inspektorzy prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawach z zakresu kontroli 

skarbowej w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania 

karnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i Kodeksu karnego 

skarbowego. 

5. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, jako organ nadrzędny nad finansowym organem 

postępowania przygotowawczego, może upoważnić inspektora zatrudnionego w komórce 

organizacyjnej, o której mowa w art. 10 ust. 3, właściwej w sprawach nadzoru nad 

postępowaniami w sprawach o przestępstwa skarbowe prowadzonymi przez inspektorów, 

do wykonywania w jego imieniu uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów 

Kodeksu karnego skarbowego. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, 

wzory legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych, organy właściwe do ich 

wydawania, sposób ich wydawania, wymiany, składania do depozytu i zwrotu oraz 

posługiwania się nimi, uwzględniając zapewnienie właściwej ich ochrony. 

 


