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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. 
 

o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy 
oraz ustawy – Prawo celne 

 
(druk nr 415) 

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

749, z późn. zm.) 

Art. 70. 
§ 1. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 
§ 2. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu: 

1) od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, do dnia 
terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty 
podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej; 

2) od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności 
podatku, wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do 
dnia upływu przedłużonego terminu. 

§ 3. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu 
terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu 
uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego. 

§ 4. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka 
egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu 
przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym 
zastosowano środek egzekucyjny. 

§ 5. (uchylony). 
§ 6. Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a 

rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem: 
[1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 

skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z 
niewykonaniem tego zobowiązania;] 

<1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 
skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie 
popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego 
zobowiązania;> 

2) wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego 
zobowiązania; 
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3) wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia 
stosunku prawnego lub prawa; 

4) doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 
2, lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

§ 7. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia 
następującego po dniu: 

1) prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub 
wykroczenie skarbowe; 

2) doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze 
stwierdzeniem jego prawomocności; 

3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia 
lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa; 

4) wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu; 
5) zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 
§ 8. Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub 

zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te 
mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. 

 
Art. 70b. 

(uchylony). 
 

<Art. 70c. 
Organ podatkowy właściwy w sprawie zobowiązania podatkowego, z którego 
niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub 
wykroczenia skarbowego, zawiadamia podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu 
biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku, o którym mowa 
w art. 70 § 6 pkt 1, najpóźniej z upływem terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 
70 § 1, oraz o rozpoczęciu lub dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu 
zawieszenia.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – KODEKS KARNY SKARBOWY (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 186) 

Art. 133. 
§ 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzą: 

1) urząd celny - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 
określone w art. 63-75c, art. 85-96 § 1, art. 106h i art. 107-111 § 1 oraz w sprawach 
ujawnionych w zakresie swojego działania przez urzędy celne z art. 106e, art. 106f 
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i art. 106k, a także w sprawach w zakresie swojego działania z art. 54, art. 56, art. 
57 § 1, art. 60, art. 61, art. 76, art. 80, art. 83 oraz art. 84 § 1; 

2) urząd skarbowy - w sprawach o pozostałe przestępstwa skarbowe i wykroczenia 
skarbowe; 

3) inspektor kontroli skarbowej - w sprawach ujawnionych w zakresie działania 
kontroli skarbowej. 

§ 2. Organy, o których mowa w § 1, mogą wszcząć postępowanie przygotowawcze w 
sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe nienależące do ich 
właściwości; po zabezpieczeniu dowodów przekazują sprawę do dalszego prowadzenia 
właściwemu organowi. 

<§ 3. Organy, o których mowa w § 1, informują o wszczęciu i prawomocnym 
zakończeniu postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 
skarbowe właściwe organy podatkowe lub celne, jeżeli podejrzenie popełnienia 
przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem zobowiązania 
podatkowego lub powstaniem długu celnego.> 

 
Art. 134. 

§ 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzą także: 
1) Straż Graniczna - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 

określone w art. 63-71, art. 85-96 § 1, art. 106e i 106f oraz art. 106h, ujawnione w 
zakresie swego działania przez Straż Graniczną; 

2) Policja - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe ujawnione 
w zakresie swego działania przez Policję; 

3) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w sprawach o przestępstwa skarbowe 
ujawnione w zakresie swego działania przez ten organ; 

4) Żandarmeria Wojskowa - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia 
skarbowe popełnione przez osoby określone w art. 53 § 36, w zakresie 
podlegającym właściwości sądów wojskowych; 

5) Centralne Biuro Antykorupcyjne - w sprawach o przestępstwa skarbowe ujawnione 
w zakresie swojej właściwości. 

<§ 1a. Organy, o których mowa w § 1, informują o wszczęciu i prawomocnym 
zakończeniu postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 
skarbowe właściwe organy podatkowe lub celne, jeżeli podejrzenie popełnienia 
przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem zobowiązania 
podatkowego lub powstaniem długu celnego.> 

§ 2. Organy określone w § 1 pkt 1-3 zawiadamiają niezwłocznie o prowadzeniu 
postępowania przygotowawczego właściwe finansowe organy postępowania 
przygotowawczego przez przesłanie odpisu postanowienia o jego wszczęciu, chyba że 
ograniczą swoje czynności do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa 
skarbowego lub wykroczenia skarbowego oraz przekazania sprawy do dalszego 
prowadzenia tym organom. 

§ 3. Organ określony w § 1 pkt 4 o wszczęciu postępowania przygotowawczego zawiadamia 
niezwłocznie właściwego prokuratora wojskowego. 
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§ 4. W razie zgłoszenia przez sprawcę czynu zabronionego wniosku o zezwolenie na 
dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i po otrzymaniu przez niego pisemnego 
pouczenia o warunkach dopuszczalności tego środka karnego, przekazanie sprawy 
właściwemu finansowemu organowi postępowania przygotowawczego jest 
obowiązkowe. 

[§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy organ określony w § 1 pkt 
1-3 jest właściwy do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawie o czyn 
zabroniony jako przestępstwo lub wykroczenie określone w przepisach karnych innej 
ustawy, który wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 
skarbowego.] 

<§ 5. Przepisy § 1, 1a, 2 i 4 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy organ określony 
w § 1 pkt 1–3 jest właściwy do prowadzenia postępowania przygotowawczego w 
sprawie o czyn zabroniony jako przestępstwo lub wykroczenie określone w 
przepisach karnych innej ustawy, który wyczerpuje zarazem znamiona 
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.> 

 
Art. 134a. 

<§ 1.> Prokurator prowadzi postępowanie przygotowawcze, jeżeli przepis ustawy tak 
stanowi. 

<§ 2. Przepis art. 134 § 1a stosuje się odpowiednio.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. – PRAWO CELNE (Dz. U. z 2013 r. poz. 727) 

 

Art. 65. 
1. Termin, o którym mowa w art. 222 ust. 1 lit. a Wspólnotowego Kodeksu Celnego, wynosi 

10 dni. 
2. Jeżeli kwota należności nie została uiszczona w terminie, organ celny pokrywa ją ze 

złożonego zabezpieczenia. 
3. Od kwot należności nieuiszczonych w terminie pobiera się odsetki. 
4. W przypadku powstania długu celnego na podstawie art. 202-205 oraz art. 210 i art. 211 

Wspólnotowego Kodeksu Celnego pobiera się odsetki liczone od dnia następującego po 
dniu jego powstania do dnia powiadomienia o kwocie należności wynikającej z tego 
długu. 

5. Organ celny pobiera odsetki, w przypadku gdy kwota wynikająca z długu celnego została 
zaksięgowana na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych, podanych 
przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym, chyba że dłużnik udowodni, że podanie 
nieprawidłowych lub niekompletnych danych było spowodowane okolicznościami 
niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania. Odsetki pobierane są od 
niezaksięgowanej i niepobranej na podstawie zgłoszenia celnego kwoty należności 
wynikającej z długu celnego, od dnia następującego po dniu powstania długu celnego do 
dnia powiadomienia o tej kwocie. 
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6. Odsetki, o których mowa w ust. 3-5, pobiera się w wysokości i według zasad określonych 
w odrębnych przepisach, dotyczących pobierania odsetek za zwłokę od należności 
podatkowych, chyba że przepisy prawa celnego stanowią inaczej. 

7. Kwot należności można dochodzić w terminie 5 lat, licząc od dnia, w którym zostały 
zaksięgowane. 

8. Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa w ust. 7, zostaje przerwany wskutek 
zastosowania środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został zawiadomiony. Po 
przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po 
dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne. 

9. Kolejne wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie przerywa biegu terminu 
przedawnienia. 

10. Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa w ust. 7, zostaje zawieszony z dniem: 
[1) wszczęcia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo 

skarbowe lub wykroczenie skarbowe;] 
<1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 

skarbowe, o którym dłużnik został zawiadomiony;> 
2) wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 

11. Termin przedawnienia biegnie dalej od dnia następującego po dniu: 
1) prawomocnego zakończenia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o 

przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe; 
2) doręczenia organowi celnemu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego. 

 
Art. 65b. 

W przypadku przyjęcia przez operatora przesyłek zawierających towary przeznaczone do 
wywozu poza obszar celny Wspólnoty, w stosunku do których na nadawcy ciąży obowiązek 
uiszczenia należności wywozowych, przepisy art. 65a stosuje się odpowiednio, przy czym 
termin określony w ust. 2 i 4 liczony jest od dnia, w którym nadawca przesyłki uzupełnił i 
podpisał odpowiedni dokument celny. 
 

<Art. 65c. 
Organ celny zawiadamia dłużnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia kwoty 
należności w przypadku, o  którym mowa w art. 65 ust. 10 pkt 1, najpóźniej z upływem 
terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 65 ust. 7, oraz o dalszym biegu terminu 
przedawnienia po upływie okresu zawieszenia.> 
 

 


