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Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. 

Opinia do ustawy  

o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 980) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa wprowadza do Ordynacji podatkowej szereg zmian 

o niejednorodnym charakterze, w szczególności: 

1) zmienia przepisy dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego, 

2) modyfikuje przepisy dotyczące właściwości organów podatkowych, m. in.  wprowadza 

rozwiązanie umożliwiające przejęcie przez organy kontroli podatkowej postępowania 

prowadzonego dotychczas przez organy podatkowe, 

3) zmienia przepisy dotyczące porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych, 

4) doprecyzowuje przepisy dotyczące wydawania decyzji określającej wysokość 

zobowiązania podatkowego, wskazując na możliwość wydania decyzji określającej 

przychód oraz wskazując wprost na możliwość określenia rzeczywistej podstawy 

opodatkowania w przypadku nieprowadzenia przez podatnika ksiąg podatkowych, 

5) traktuje wynagrodzenie płatnika pobrane nienależnie lub w wysokości wyższej od 

należnej jako zaległość podatkową, podlegającą zwrotowi bez wezwania organu 

podatkowego, 

6) wprowadza możliwość prowadzenia egzekucji administracyjnej, w przypadku gdy 

własność nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową została przeniesiona na inną 

osobę, z majątku dłużnika rzeczowego, 

7) wprowadza jeden Rejestr Zastawów Skarbowych w miejsce rejestrów prowadzonych 

przez naczelników urzędów skarbowych i Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych, 

8) rozszerza katalog nienależnie otrzymanych nadpłat i zwrotów podatku, 

9) wprowadza tryb zwrotu nienależnie pobranych nadpłat i zwrotu podatku, 
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10) zmniejsza wysokość obniżonej stawki odsetek za zwłokę, przejmową w przypadku 

dokonania przez podatnika korekty deklaracji podatkowej (do wysokości 50% stawki 

podstawowej), 

11) wprowadza nową podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej 

w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym do 150% stawki podstawowej, 

12) poszerza katalog form wygaśnięcia zobowiązań podatkowych o nabycie spadku przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

13) przewiduje możliwość zapłaty podatku karta płatniczą, 

14) wprowadza możliwość zapłaty podatku przez członków rodziny podatnika oraz, 

w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł przez inne osoby, a także 

możliwość zapłaty podatku przez aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki 

przymusowej lub zastawu skarbowego, 

15) modyfikuje przepisy dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, 

16) zakłada, że ogłoszenie upadłość przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia 

powoduje skutek, w postaci rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia, od dnia 

następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub 

umorzeniu postępowania upadłościowego, 

17) zakłada, że reguły rządzące przedawnieniem zobowiązań podatkowych znajdą 

zastosowanie także do nienależnie pobranych nadpłat i zwrotu podatku, 

18) modyfikuje przepisy dotyczące nadpłaty, 

19) uchyla obowiązek uzasadnienia dokonania korekty deklaracji podatkowej, 

20) poszerza możliwość pozyskiwania przez organy podatkowe informacji podatkowych, 

21) modyfikuje przepisy dotyczące praw i obowiązków następców prawnych oraz 

podmiotów przekształconych, m. in. w zakresie sukcesji w związku z wniesieniem 

przedsiębiorstwa jako aportu do spółki niemającej osobowości prawnej oraz w zakresie 

sukcesji praw i obowiązków spadkodawcy, 

22) zmienia przepisy dotyczące odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, 

23) modyfikuje przepisy dotyczące wyłączenia z postępowania organu podatkowego 

i pracownika tego organu,  

24) na nowo określa instytucję pełnomocnictwa procesowego, dzieląc pełnomocnictwo na 

pełnomocnictwo ogólne, szczególne i do doręczeń oraz przewidując wykorzystanie 

środków komunikacji elektronicznej do składania pełnomocnictw, 
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25) modyfikuje przepisy dotyczące elektronicznych kanałów komunikacji podatników 

z organem podatkowym oraz elektronicznej formy obiegu dokumentów przy doręczaniu 

pism i prowadzeniu kontroli podatkowej, 

36) wyłącza obowiązek wydawania postanowienia o wszczęciu postępowania m. in. 

w sprawie zaliczenia wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku, wstrzymania wykonania 

decyzji oraz wygaśnięcia decyzji, 

37) umożliwia stronie sporządzenie kopi akt sprawy przy wykorzystaniu własnych 

przenośnych urządzeń, 

38) wprowadza możliwość złożenia oświadczenia o stanie majątkowym w postępowaniu 

dowodowym, 

39) zmienia zasady występowania o sporządzenie informacji, o których mowa w art. 182 

Ordynacji, 

40) obliguje stronę postępowania do przedstawienia tłumaczenia na język polski 

dokumentacji w języku obcym, 

41) modyfikuje przepisy dotyczące zawieszenia postępowania, m. in. przez wprowadzenie 

możliwości zawieszenia postępowania w przypadku wszczęcia procedury wzajemnego 

porozumiewania, 

42) koryguje przepisy dotyczące wydawania decyzji, wznowienia postepowania, 

stwierdzenia nieważności i wygaśnięcia decyzji, 

43) modyfikuje przepisy dotyczące kar porządkowych, m. in. wprowadzając możliwość 

ukarania osoby upoważnionej do prowadzenia spraw osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

44) upoważnia ministra do określenia wysokości opłaty za sporządzenie kopi oraz odpisu 

dokumentów, 

45) zmienia przepisy dotyczące czynności sprawdzających, m. in. obliguje kontrahentów 

podatnika, do przedstawiania stosownych dokumentów celem weryfikacji transakcji 

oraz wprowadza możliwość nakładania kar porządkowych, 

46) zmienia przepisy dotyczące kontroli podatkowej, m. in. umożliwia przeprowadzenie 

kontroli bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli w przypadku sprawdzenia 

warunków zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej oraz wprowadza 

przepisy umożliwiające kontrolę zakładu podmiotu zagranicznego, 

47) modyfikuje przepisy dotyczące tajemnicy skarbowej, 
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48) implementuje art. 8 dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie 

współpracy administracji w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 

77/799/EWG wprowadzając automatyczną wymianę informacji podatkowych pomiędzy 

Polską a państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie informacji 

o dochodach z tytułu zatrudnienia, świadczeń emerytalnych i rentowych oraz 

wynagrodzenia dyrektorów, którymi dysponuje w odniesieniu do osób zamieszkałych 

w państwie członkowskim, któremu przekazuje informacje, 

49) daje organom podatkowym możliwość żądania ujednoliconej formy elektronicznej ksiąg 

podatkowych oraz dowodów księgowych, w przypadku prowadzenia ksiąg 

podatkowych przy użyciu programów komputerowych, 

50) wprowadza szereg innych zmian określonych przez uzasadnienie do projektu ustawy 

jako zmiany o charakterze uproszczeniowym i doprecyzowującym. 

Nowelizacja innych ustaw zmienianych opiniowaną ustawą ma przede wszystkim 

charakter dostosowawczy, wynikający ze zmian wprowadzanych w Ordynacji podatkowej. 

Ustawa, co do zasady, ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Zmiany dotyczące 

automatycznej wymiany informacji podatkowych pomiędzy Polską a państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej mają wejść w życie w dniu następującym po dniu 

ogłoszenia ustawy. Wprowadzenie pełnomocnictwa ogólnego nastąpi z dniem 1 lipca 2016 r. 

Z tym samym dniem mają wejść w życie zmiany przewidujące pozyskanie ujednoliconej 

formy elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Z dniem 1 stycznia 

2017 r. mają wejść w życie przepisy dotyczące Rejestru Zastawów Skarbowych. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r. w  oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3462).  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Komisja 

wprowadziła do projektu poprawki mieszczące się w materii przedłożenia rządowego. Część 

poprawek, między innymi dotyczących przepisów wprowadzających fakultatywność 

uzasadnienia korekty deklaracji podatkowej, była wynikiem „przeniesienia” rozwiązań 

prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 

innych ustaw (druk sejmowy nr 3018). W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) 

nie zgłoszono dodatkowych poprawek.  
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III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 2 lit. b noweli, art. 3 pkt 11 i 12 Ordynacji podatkowej. 

Wskazana jest zmiana techniczno-legislacyjna wprowadzająca prawidłową 

nomenklaturę i ujednolicająca przepisy ustawy. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 2 w lit b użyte w pkt 11 i 12 wyrazy „jednostkę niemającą osobowości 

prawnej” zastępuje się wyrazami „jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej”; 

2) art. 1 pkt …, 5 i 8 noweli, art. 13, art.14b i art. 14e Ordynacji podatkowej. 

W obecnym stanie prawnym interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 

wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych (w jego imieniu upoważnieni 

dyrektorzy izb skarbowych). Opiniowana ustawa wprowadzając zmiany związane 

z wydawaniem interpretacji indywidualnych (także ich zmianą, uchyleniem i stwierdzeniem 

wygaśnięcia) odnosi te zmiany do obowiązującego stanu prawnego. Tymczasem zgodnie z 

ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (ustawa czeka na podpis 

Prezydenta) od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym w sprawach wydawania interpretacji 

indywidualnych będzie dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej. 

Z uwagi na to, że zmiany wprowadzane przez ustawę o administracji podatkowej nie 

zostały uwzględnione w brzmieniu przepisów Ordynacji podatkowej, nowelizowanych przez 

opiniowaną ustawę, koniecznym jest wprowadzenie odpowiednich poprawek.  

Zaproponowane poprawki uwzględniają, że od dnia 1 stycznia 2016 r. organem 

właściwym w sprawach wydawania interpretacji indywidualnych będzie Dyrektor Biura 

Krajowej Informacji Podatkowej. 

 

Poniższa propozycja poprawki koryguje przepis określający właściwość rzeczową 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Minister będzie właściwy w sprawie 

zmiany interpretacji indywidualnych oraz w sprawach związanych ze zmianą, uchylaniem 

i stwierdzaniem wygaśnięcia interpretacji przepisów prawa podatkowego. 
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Propozycja poprawki: 

– w art. 1 po pkt 3 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 13 w § 2 pkt 4a otrzymuje brzmienie:  

„4a) organ właściwy w sprawach dotyczących interpretacji przepisów prawa 

podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1, w zakresie określonym w art. 14e 

§ 1;”;”; 

albo 

– w art. 1 po pkt 3 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 13 w § 2 pkt 4a otrzymuje brzmienie:  

„4a) organ właściwy w sprawach związanych ze zmianą, uchylaniem i stwierdzaniem 

wygaśnięcia interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 

14b § 1, oraz wydawaniem, zmianą i uchylaniem postanowień w tych 

sprawach;”;”; 

 

Poniższa propozycja poprawki zmienia delegację do wydania rozporządzenia 

upoważniającego do wykonywania niektórych kompetencji ustawowych ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych (w zakresie związanym z interpretacjami indywidualnymi) 

przez podległe mu organy. Wskazuje na dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej 

jako organ, który może być organem upoważnionym oraz wyłącza te kompetencje, które są 

już (zgodnie z ustawą o administracji podatkowej) kompetencjami dyrektora Biura KIP. Tym 

samym wykreśla z treści przepisu możliwość upoważnienia do: 

1) wydawania interpretacji indywidualnych, 

2) wydawania postanowień w toku postępowania w sprawie wydawania interpretacji 

indywidualnych, 

3) wydawania postanowień (o których mowa w art. 14b § 5a), o stwierdzeniu, że 

przedstawiony we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiada 

zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym 

stanie prawnym. 

Jednocześnie z uwagi, że wydawaniem interpretacji indywidualnych będzie zajmował 

się jeden wyodrębniony i samodzielny organ podatkowy (dyrektor Biura KIP), a nie będą się 

tym zajmować ,tak jak dotychczas, wyznaczeni dyrektorzy izb skarbowych, propozycja 



– 7 – 

poprawki „rezygnuje” z części treści delegacji, zgodnie z którą rozporządzenie ma określać 

właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów. 

Poprawka zakłada konieczność dodania do ustawy nowego przepisu upoważniającego, 

w miejsce nowelizacji dotychczasowego. Ten ustani zostanie bowiem uchylony ustawą 

o administracji podatkowej. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 5: 

a) po lit. b dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

„§. 6a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając 

konieczność zapewnienia jednolitości i prawidłowości interpretacji 

indywidualnych, w celu usprawnienia postępowania w sprawach dotyczących 

interpretacji indywidualnych, może, w drodze rozporządzenia, upoważnić 

dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej do: 

1) zmiany interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa, 

2) stwierdzania wygaśnięcia interpretacji indywidualnych na podstawie art. 14e 

§ 1 pkt 3, 

3) uchylania interpretacji indywidualnych i wydawania postanowień, o których 

mowa w § 5a, na podstawie art. 14e § 1 pkt 4, 

4) zmiany postanowień, o których mowa w § 5a na podstawie art. 14e § 1 pkt 5, 

5) uchylania postanowień, o których mowa w § 5a na podstawie art. 14e § 1 

pkt 6 

- w jego imieniu i w ustalonym zakresie.”,”, 

b) w lit c: 

– w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „§ 6 i 7 otrzymują brzmienie” zastępuje się 

wyrazami „§ 7 otrzymuje brzmienie”, 

– skreśla się § 6; 

 

Jeśli, w myśl ustawy o administracji podatkowej, organem upoważnionym do 

wydawania interpretacji indywidualnych ma być dyrektor Biura Krajowej Informacji 

Podatkowej, to należy rozważyć, czy dyrektor Biura KIP, nie powinien być właściwy do 
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wydawania interpretacji indywidualnych, w przypadku, gdy minister właściwy do spraw 

finansów publicznych, w trybie nadzoru, uchyli postanowienie wydane przez dyrektora Biura 

Krajowej Informacji Podatkowej, o którym mowa w art. 14b § 5a. Jeśli tak, to stosowną może 

być poniższa poprawka. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 8, w art. 14e w § 1 w pkt 6 wyrazy „i wydać interpretację indywidualną” 

zastępuje się wyrazami „i przekazać wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do 

ponownego rozpatrzenia”; 

3) art. 1 pkt 14 i 15 noweli, art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej. 

Opiniowana ustawa wprowadza możliwość uchylenia wydania interpretacji 

indywidualnej oraz możliwość stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej. 

Jednocześnie w przepisach art. 14k i art. 14m określających skutki zastosowania się do 

interpretacji indywidualnej (określających zasadę nieszkodzenia) odnosi się jedynie do 

stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji. Pozostaje pytanie o zasadność pominięcia w tych 

przepisach uchylenia interpretacji indywidualnej. 

4) art. 1 pkt 11 noweli, art. 14h Ordynacji podatkowej. 

Wskazana jest poprawka zmierzająca do prawidłowego wprowadzenia zmian do ustawy.  

Nowelizowany opiniowaną ustawą – z dniem 1 stycznia 2016 r. – przepis art. 14h 

Ordynacji podatkowej otrzyma – z tym samym dniem – nowe brzmienie nadane ustawą 

z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej. Nowe brzmienie art. 14h pomija odesłanie 

do odpowiedniego stosowania art. 130 i art. 143 Ordynacji.  

Powyższego nie uwzględnia zmiana proponowana w art. 1 pkt 11 opiniowanej ustawy. 

Zmiana polega na zastąpieniu wyrazów o wskazanej treści wyrazami o nowej treści. 

Tymczasem w chwili, w której zmiana nastąpi, wobec wcześniejszej zmiany dokonanej 

ustawą o administracji podatkowej, „nie będzie” już wyrazów, które mają zostać zastąpione. 

Propozycja poprawki, poza zmianą techniczno-legislacyjną, pozostawia w brzmieniu 

znowelizowanego przepisu odesłanie do art.130 i art. 143 (odpowiednio do instytucji 

wyłączenia pracownika i upoważnienia pracownika do załatwienia sprawy). Zgodnie 

z opiniowaną ustawą minister właściwy do spraw finansów publicznych pozostanie właściwy 
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do zmiany, uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej. Do wydawania 

interpretacji indywidualnej uprawniony będzie dyrektor Biura Krajowej Informacji 

Podatkowej. Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczyć ma zarówno dyrektora Biura 

Krajowej Informacji Podatkowej jak i ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

Dodatkowo propozycja poprawki pozostawia symetrię pomiędzy art. 14a § 9 i art. 14h 

Ordynacji podatkowej. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) 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. 130, art. 

135, art. 140, art. 143, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2 i 4, art. 170, art. 

171, art. 208, art. 213 w zakresie uzupełniania lub sprostowania co do skargi do sądu 

administracyjnego, art. 214, art. 215 § 1 i 3 oraz przepisy rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 10, 14, 

16 i 23 działu IV”;”; 

5) art. 1 pkt 16 lit. c noweli, art. 14n § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej. 

Wskazana jest zmiana korygująca błędne odesłanie. Przepis art. 14b § 5 do którego 

następuje odesłanie w zakresie zmiany lub uchylenia postanowienia nie stanowi o takim 

postanowieniu. Zasadnym jest odesłanie do art. 14b § 5a. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 16 w lit. c, w § 3 w pkt 2 wyrazy „art. 14b § 5” zastępuje się wyrazami 

„art. 14b § 5a”; 

6) art. 1 pkt 47 noweli, art. 56b Ordynacji podatkowej. 

Wskazana przepis wprowadza podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę (w wysokości 

150% stawki podstawowej) w stosunku do zaległości w podatku od towarów i usług oraz 

podatku akcyzowym. Stawka odsetek za zwłokę, poza zrekompensowaniem budżetowi 

państwa braku wpłaty podatku w terminie, ma również charakter sankcyjny. Dodatkowe 

zwiększenie tej stawki, w sytuacji gdy jednocześnie podatnik podlega odpowiedzialności 

karnoskarbowej, może budzić wątpliwości.  
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7) art. 1 pkt 81 noweli, art. 104 i art. 106 § 3 Ordynacji podatkowej. 

Wskazana jest zmiana korygująca odesłanie w art. 106 § 3 Ordynacji podatkowej. 

Przepis ten odsyła do uchylanego opiniowaną ustawa art. 104 Ordynacji. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 po pkt 82 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 106 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Do odpowiedzialności zapisobiercy stosuje się odpowiednio art. 97 § 1 oraz 

art. 98–103.”;”; 

8) art. 1 pkt 96 noweli, art. 143 § 2 pkt 4 Ordynacji podatkowej.  

Wskazana jest poprawka zmierzająca do prawidłowego wprowadzenia zmian do ustawy.  

Nowelizowany opiniowaną ustawą – z dniem 1 stycznia 2016 r. – przepis art. 143 § 2 

Ordynacji podatkowej otrzyma – z tym samym dniem – nowe brzmienie nadane ustawą 

z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 96: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 

pkt 5” zastępuje się wyrazami „w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6”, 

b) pkt 5 oznacza się jako pkt 6; 

9) art. 1 pkt 126 i 143 lit. b noweli, art. 189 § 3 i art. 267 § 1a Ordynacji podatkowej.  

Zgodnie z obowiązującym art. 189 § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może 

wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodu będącego w jej posiadaniu. Opiniowana 

nowelizacja uzupełnia ten przepis o § 3, zgodnie z którym organ może żądać od strony 

przestawienia tłumaczenia na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji. 

Czynności te strona jest obowiązana wykonać na własny koszt. Jednocześnie nowododawany 

przepis art. 267 § 1a przesądza, że stronę obciążają koszty tłumaczenia na język polski 

przedłożonej dokumentacji. 

Zgodnie z obowiązującym art. 267 § 1 Ordynacji stronę obciążają koszty które zostały 

poniesione w jej interesie albo na jej żądanie, a nie wynikają z ustawowego obowiązku 

organów prowadzących postępowanie oraz koszty powstałe z winy strony. 
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Według opiniowanego przepisu koszty tłumaczenia na język polski sporządzonej 

w języku obcym dokumentacji będą ponoszone przez podatników także w przypadku, gdy 

postępowanie nie jest prowadzone nie na ich wniosek i nie w ich interesie. Powstaje pytanie, 

czy takie rozwiązanie odbiegające od standardów wyznaczonych przez obecnie obowiązujące 

przepisy jest uzasadnione. Zasadnym powinno być, aby to organ podatkowy podjął wszelkie 

środki zmierzające do ustalenia stanu faktycznego, a dopiero gdy jego działanie okaże się 

uzasadnione obciążył stronę kosztami postępowania. W przeciwnym razie stronę obciążą 

koszty postępowania, bez względu na jego wynik. 

10) art. 1 pkt 152 lit. b noweli, art. art. 282b § 5 Ordynacji podatkowej.  

Wskazana jest zmiana redakcyjna, uwzględniająca, że można złożyć „wniosek o 

wszczęcie kontroli”, a nie wniosek „na wszczęcie kontroli”. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 152 w lit. b, w § 5 wyrazy „wyrażenia zgody lub złożenia wniosku na 

wszczęcie kontroli” zastępuje się wyrazami „wyrażenia zgody na wszczęcie kontroli lub 

złożenia wniosku o wszczęcie kontroli”; 

11) art. 2 noweli, art. 64c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

Wskazana jest poprawka zmierzająca do prawidłowego wprowadzenia zmian do ustawy.  

Nowelizowany opiniowaną ustawą – z dniem 1 stycznia 2016 r. – przepis art. 64c 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji otrzyma – z tym samym dniem – 

nowe brzmienie nadane ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2 w pkt 1: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „po § 4c dodaje się § 4d” zastępuje się wyrazami „po 

§ 4d dodaje się § 4e”, 

b) § 4d oznacza się jako § 4e; 

12) art. 6 noweli, art. 80c ustawy – Prawa o ruchu drogowym. 

Wskazana jest poprawka zmierzająca do prawidłowego wprowadzenia zmian do ustawy.  



– 12 – 

Nowelizowany opiniowaną ustawą – z dniem 1 stycznia 2017 r. – przepis art. 80c ust. 1 

Prawa o ruchu drogowym otrzyma – z dniem 4 stycznia 2016 r. – nowe brzmienie, nadane 

rozpatrywaną równolegle przez Senat, ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – 

Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 6: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 

pkt 19” zastępuje się wyrazami „w pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 

30”, 

b) pkt 19 oznacza się jako pkt 30; 

13) art. 7 noweli, art. 49b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych. 

Zgodnie z art. 49b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zastawu na ruchomościach i prawach zbywalnych 

dłużnika, o którym mowa w art. 49b ust. 1 tej ustawy, stosuje się przepisy Ordynacji 

podatkowej. Zastaw ten wpisuje się (zgodnie z art. 49b § 3 ustawy o rehabilitacji) do Rejestru 

Zastawów Skarbowych. Przepis art. 46h § 1 Ordynacji wskazuje, że organem właściwym do 

wydania decyzji w sprawie wykreślenia tego zastawu z rejestru zastawów jest organ, na 

wniosek którego dokonano wpisu. Organem tym jest Prezes Zarządu Funduszu (dotychczas 

organem właściwym do wydania decyzji wykreślającej był prowadzący rejestr naczelnik 

urzędu skarbowego). 

Zmiana w zakresie organu właściwego do wydania decyzji w sprawie wykreślenia 

zastawu skarbowego, wiąże się z koniecznością określenia organu uprawnionego do 

rozpatrywania odwołania od takiej decyzji. Ustalanie właściwości organu odwoławczego 

może budzić wątpliwości. W zakresie zastawów przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej odwołują się do odpowiedniego stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, nie 

do kodeksu postepowania administracyjnego.  

Propozycja poprawki jednoznacznie przesądza, że organem odwoławczym od decyzji 

Prezesa Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

Propozycja poprawki: 
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– w art. 7 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję w sprawie wykreślenia zastawu, 

o którym mowa w ust. 1 z Rejestru Zastawów Skarbowych, zgodnie z art. 46h § 1 

Ordynacji podatkowej. 

6. Od decyzji Prezesa Funduszu, o której mowa w ust. 5 przysługuje odwołanie do 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.”.”; 

14) art. 10 noweli, art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. 

Opiniowana ustawa uchyla art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy VAT). 

Przepis ten wprowadza szczególne zasady określania właściwości miejscowej organów 

podatkowych, obowiązujące na gruncie ustawy VAT. Co do zasady, zgodnie z art. 3, 

organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce 

wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Uchylenie przepisu 

oznaczać będzie przyjęcie generalnej zasady z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie 

z którą, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów 

podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.  

Uchylenie art. 3 ustawy VAT, w opisanym wyżej zakresie (ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1) 

nie budzi wątpliwości.  

Wadliwość budzić może natomiast uchylenie art. 3, w zakresie w jakim przepis ten 

określa właściwość organów dla podatników nieposiadających siedziby działalności 

gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju 

(art. 3 ust. ust. 3 pkt 2 i 3). W tym przypadku, właściwym jest Naczelnik Drugiego Urzędu 

Skarbowego Warszawa-Śródmieście albo Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego. 

Przepisy art. 3 ust. 3 pkt 2 i 3 powiązane są obecnie, zarówno merytorycznie jak 

i legislacyjnie (odesłania do konkretnych przepisów, wprowadzenie skrótu dla określenia 

Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście), z procedurami 

szczególnymi rozliczania VAT, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 7a 

ustawy. Stąd niezbędnym jest wprowadzenie do opiniowanej ustawy zmian uwzględniających 

przepisy wymienionych rozdziałów działu XII ustawy VAT (opiniowana ustawa 

w szczególności nie uwzględnia nowelizacji ustawy VAT dokonanej z dniem 1 stycznia 
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2015 r. ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

ustawy - Ordynacja podatkowa). 

Można zakładać, że część materii wymagającej rozstrzygnięcia mogłaby zostać 

uregulowana na poziomie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 17 § 2 Ordynacji 

podatkowej (projekt rozporządzenia, załączony do projektu opiniowanej ustawy, nie zawiera 

jednak takich rozwiązań). Także w tym wypadku zasadnym byłoby jednak dokonanie 

niezbędnych zmian również w samej ustawie VAT.  

Zaproponowana poprawka przewiduje pozostawienie na poziomie ustawowym ogółu 

regulacji dotyczącej właściwości organów dla podatników podatku VAT nieposiadających 

siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 

na terytorium kraju. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 3: 

a) uchyla się ust. 1 i 2, 

b) w ust. 3 uchyla się pkt 1, 

c) uchyla się ust. pkt 1 oraz ust. 3a-5;”; 

15) art. 17 i art. 18 noweli. 

Wskazana jest zmiana uwzgledniająca, że rozwiązania przejściowe dotyczące zastawów 

skarbowych powinny się odnosić do daty wejścia w życie nowych rozwiązań w zakresie tych 

zastawów, a nie do dnia wejścia w życie ustawy.  

Tym samym przepisy art. 17 i art. 18 ustawy powinny wskazywać nie na dzień wejścia 

w życie ustawy (którym jest dzień 1 stycznia 2016 r.), a na dzień wejścia w życie tych 

właśnie przepisów oraz dzień wejścia w życie zmian wprowadzanych w art. 1 pkt 40 i 41 

opiniowanej ustawy (dotyczących zastawów skarbowych), którym jest dzień 1 stycznia 

2017 r.  

Poprawki pozwolą zachować wewnętrzną spójność projektowanych regulacji w tym 

obszarze. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 17: 
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a) w ust. 1 wyrazy „wejścia w życie niniejszej ustawy” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 

2017 r.”, 

b) w ust. 2 wyrazy „wejścia w życie ustawy”” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2017 r.”; 

2) w art. 18 użyte dwukrotnie wyrazy „wejścia w życie niniejszej ustawy” zastępuje się 

wyrazami „1 stycznia 2017 r.”; 

16) art. 19 noweli. 

Powyższy przepis zakłada, że do zaległości podatkowych powstałych przed dniem 

wejścia w życie ustawy, w zakresie zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę, mają 

znaleźć przepisy dotychczasowe (stawka w wysokości 75% stawki podstawowej, pod 

warunkiem złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn 

korekty). Jednocześnie obniżoną stawkę w wysokości 50% stawki podstawowej stosuje się 

jeśli prawnie skuteczna korekta deklaracji podatkowej zostanie złożona w terminie 6 miesięcy 

od dnia wejścia w życie ustawy. W tym przypadku podatnik nie ma obowiązku uzasadnienia 

przyczyn korekty. Powstaje pytanie, czy takie zróżnicowanie, w zakresie obowiązku 

uzasadnienia przyczyn korekty, było zamierzone przez projektodawców przepisu. Zwraca 

uwagę, że co do zasady ustawa znosi, z dniem 1 stycznia 2016 r. obowiązek uzasadniania 

przyczyn korekty (nowelizacja art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej). 

Propozycja poprawki: 

– w art. 19: 

a) w ust. 1 wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 2” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem ust. 1a 

i 2”, 

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia 

przyczyn korekty.”; 

Przepis art. 19 ust. 1 wymaga też korekty techniczo-legislacyjnej, w zakresie w jakim 

odsyła do „dotychczasowego” brzmienia niezmienianego opiniowaną ustawą art. 56 § 1. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 19 w ust. 1 wyrazy „art. 56 § 1–1b” zastępuje się wyrazami „art. 56 § 1a i 1b”; 

17) art. 29 i 31 noweli, art. 13b ustawy o kontroli skarbowej.  
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Przepis art. 31 opiniowanej ustawy różnicuje jej termin wejścia w życie, poprzez 

przyjęcie, że rozwiązania związane z możliwością żądania ujednoliconej formy elektronicznej 

ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w przypadku prowadzenia ksiąg 

podatkowych przy użyciu programów komputerowych, wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.  

Przepis ten nie wyłącza jednak do odrębnego wejścia w życie zmian w art. 13b ust. 1 pkt 

2 ustawy o kontroli skarbowej. Zmiany te również dotyczą możliwości żądania ujednoliconej 

formy elektronicznej ksiąg podatkowych. Tym samym kontrahenci kontrolowanego 

w postępowaniu kontrolnym prowadzonym na mocy ustawy o kontroli skarbowej, będą 

stosować zmienione przepisy już od dnia 1 stycznia 2016 r. 

Jednocześnie przepis przejściowy art. 29 opiniowanej ustawy zakłada, że mali i średni 

przedsiębiorcy do 30 czerwca 2018 r. nie mają obowiązku przekazywania danych z ksiąg 

podatkowych w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w 

art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej (mogą, lecz nie muszą przekazywać tych danych przez 

okres dwóch lat od wejścia w życie tych rozwiązań). Przepis ten znajdzie zastosowanie do 

postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających, w tym do 

czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika. Przepis ten znajdzie również 

zastosowanie do postępowania kontrolnego prowadzonego na podstawie ustawy o kontroli 

skarbowej. W tym jednak przypadku nie obejmie kontrahentów kontrolowanego (nie 

uwzględnia zmian w art. 13b ust. 1 pkt 2 ustawy o kontroli skarbowej).  

Propozycja poprawek: 

1) w art. 29 na końcu dodaje się wyrazy „, a także art. 13b ust. 1 pkt 2 ustawy, o której 

mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”, 

2) w art. 31 po wyrazach „tiret drugie” dodaje się wyrazy „, art. 4 pkt 3 lit. a – w zakresie 

art. 13b ust. 1 pkt 2, a także lit. b – w zakresie art. 13b ust. 1a”; 

18) art. 30 noweli. 

Przepis art. 31 pkt 2 różnicuje termin wejścia w życie ustawy, zakładając, że przepisy 

dotyczące pełnomocnictwa ogólnego wejdą w życie w terminie późniejszym (1 lipca 2016 r.) 

niż pozostałe przepisy ustawy (1 stycznia 2016 r.). Jednocześnie część przepisów ustawy, 

które wyrażają zarówno normy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego jak i pełnomocnictwa 

szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń, na mocy art. 30 ustawy, w zakresie 
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pełnomocnictwa ogólnego, znajdą zastosowanie również w terminie późniejszym (1 lipca 

2016 r.).  

Wskazana wyżej technika legislacyjna pozwoli na bezkolizyjne „wejście w życie” 

instytucji pełnomocnictwa ogólnego w zakresie w jakim dotyczy przepisów wyrażających 

normy postępowania. Wadliwość budzi natomiast odniesienie jej do przepisów 

upoważniających do wydania rozporządzenia. 

Zgodnie z art. 138j § 2 minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, 

w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, 

pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń. 

Jeśli, zgodnie z art. 30 opiniowanej ustawy, przepis art. 138j § 2 § 2 ma być stosowany 

w zakresie dotyczącym pełnomocnictw ogólnych od dnia 1 lipca 2016 r., to właściwy 

minister powinien wydać z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisy wykonawcze dotyczące jedynie 

pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń, a z dniem 1 lipca 2016 r. 

kompletne przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz 

pełnomocnictwa do doręczeń. Takie rozwiązanie rodzi wątpliwości co do prawidłowego 

wskazania podstawy prawnej rozporządzeń oraz wątpliwości co do reguł walidacyjnych 

rządzących ich obowiązywaniem (jeśli zmienia się zakres spraw przekazanych do 

uregulowania dotychczasowe rozporządzenie upada).  

Propozycja poprawki przesądza, że art. 138j § 2 będzie w całości stosowany od dnia 

1 stycznia 2016 r. (w tym dniu wejdzie w życie). Pozwoli to na wydanie jednego 

kompletnego rozporządzenia. Tym samym przyjmuje założenie, że w zakresie 

pełnomocnictwa ogólnego, od dnia 1 lipca 2016 r., powinny być stosowane przepisy 

wykonawcze wydane na podstawie przedmiotowego upoważnienia, a nie samo upoważnienie. 

Propozycja poprawki: 

– art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30. W zakresie dotyczącym pełnomocnictw ogólnych, przepisy art. 138a § 2, 

art. 138f § 1, art. 138g, art.138h, art. 284 § 1oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art. 138j § 2, ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się 

od dnia 1 lipca 2016 r.”; 

albo 

– art. 30 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 30. Przepisy art. 138a § 2, art. 138f § 1, art. 138g, art.138h oraz art. 284 § 1 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym 

pełnomocnictw ogólnych stosuje się od dnia 1 lipca 2016 r.”; 

19) art. 31 noweli. 

Wskazana jest zmiana techniczno-legislacyjna uwzgledniająca, że przepis przejściowy 

powinien wchodzić w życie w jednym terminie ze zmianami przepisów do których się odnosi. 

Propozycja poprawki: 

– art. 31 w pkt 3 wyrazy „oraz art. 14” zastępuje się wyrazami „, art. 14 oraz art. 29”. 
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