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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy 

oraz ustawy – Prawo celne 

(druk nr 415) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 17 lipca 2012 r. (sygn. akt P 30/11). 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 58 ustawy z dnia 12 września 

2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 

w zakresie, w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub 

postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym to 

postępowaniu podatnik nie został poinformowany najpóźniej z upływem terminu wskazanego 

w art. 70 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa - jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania 

obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji. 

Ordynacja podatkowa w art. 70 § 1 przewiduje obecnie, że „Zobowiązanie podatkowe 

przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął 

termin płatności podatku”. Kwestionowany przepis § 6 pkt 1 (od 1 stycznia 2003 r.) 

przewidywał, że „Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony z dniem (…) wszczęcia 

postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub 

wykroczenie skarbowe”. Oznaczało to, że jeżeli wszczęto postępowanie „w sprawie” bieg 

terminu ulegał zawieszeniu. Podatnik nie wiedział nic o zawieszeniu biegu, ponieważ 
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o wszczęciu postępowania „w sprawie” nie jest informowany. O postępowaniu dowiaduje się 

on bowiem dopiero, gdy jest ono prowadzone „przeciw” niemu. Po upływie 5 lat podatnik 

pozostawał więc w przeświadczeniu, że zobowiązanie podatkowe przedawniło się, nie mając 

świadomości, że 5-letni termin uległ zawieszeniu. W „dobrej wierze” mógł też 

w konsekwencji wyzbyć się wszelkich dokumentów i dowodów wywiązania się 

z obowiązków podatkowych. Choć przepis art. 70 § 6 pkt 1 ustawy w zakwestionowanym 

brzmieniu, nadanym ustawą z dnia 12 września 2002 r., był później nowelizowany, to 

wyrażona w nim zakwestionowana norma wciąż obowiązuje. 

Opiniowana ustawa zakłada nowelizację nie tylko Ordynacji podatkowej, lecz także 

Prawa celnego oraz Kodeksu karnego skarbowego. Przewiduje, że wszczęcie postępowania 

karnego (karnoskarbowego, wykroczeniowoskarbowego) „w sprawie” będzie powodowało 

zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub celnego, jeżeli podatnik 

(dłużnik) zostanie poinformowany o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed 

upływem tego terminu. 

Od dnia wejścia w życie opiniowanej ustawy organy podatkowe i celne obowiązane 

będą do zawiadamiania podatnika (dłużnika) o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia 

przed upływem tego terminu (zmiany w Ordynacji podatkowej i Prawie celnym). Ponadto, 

organy prowadzące postępowanie przygotowawcze karne (wykroczeniowe) obowiązane będą 

informować organy podatkowe (celne) o prowadzonym przez siebie postępowaniu (zmiany 

w Kodeksie karnym skarbowym). 

Opiniowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r. w oparciu 

o przedłożenie Senatu. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów 

Publicznych. Komisja, w trakcie prac nad projektem, doprecyzowała nowowprowadzany 

art. 70c Ordynacji podatkowej, przesądzając że przedmiotem zawiadomienia podatnika ma 

być zarówno informacja o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia, jak i informacja 

o nierozpoczęciu biegu terminu przedawnienia (informacja o „spoczywaniu” biegu terminu 

przedawnienia). W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono dodatkowych poprawek. Sejm 

uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia, ze zmianami zaproponowanymi przez Komisję 

Finansów Publicznych. 



– 3 – 

III. Uwagi szczegółowe 

Opiniowana ustawa poprzez zmianę art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej uzależnia 

zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z uwagi na wszczęcie 

postępowania karnoskarbowego, od poinformowania podatnika o tym postępowaniu. 

Jednocześnie nowododawany art. 70c Ordynacji nakłada na organ podatkowy stosowne 

obowiązki informacyjne. Przepisy art. 70 § 6 pkt 1 oraz art. 70c Ordynacji znajdą 

zastosowanie do zobowiązań podatkowych podatnika. Na mocy niezmienionego art. 71 

Ordynacji przepis art. 70 (§ 6 pkt 1) znajdzie również odpowiednie zastosowanie do 

należności płatników lub inkasentów z tytułu niepobranych albo niewpłaconych podatków. 

Stąd, aby odesłanie w art. 71 Ordynacji było kompletne zasadnym jest jego uzupełnienie 

również o art. 70c. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) art. 71 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 71. Przepisy art. 70 i art. 70c stosuje się odpowiednio do należności 

płatników lub inkasentów z tytułu niepobranych albo niewpłaconych podatków.”;”. 
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