
 

 

Druk nr 3405-A   

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

 

 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   

 

o rządowym projekcie ustawy  
o administracji podatkowej (druk nr 3320) 

 

Sejm na 93 posiedzeniu w dniu 26 maja 2015 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 
regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3405 
do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych 
w drugim czytaniu. 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 
27 maja 2015 r. 

 
wnosi: 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

1) w art. 18 po ust. 4 dodać ust. 4a w brzmieniu: 
„4a. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego 

wyznacza asystenta podatnika spośród pracowników urzędu skarbowego, którzy 
posiadają przynajmniej: 

1) kwalifikacje zawodowe I stopnia w zakresie ekonomii; 
2) 2-letni staż pracy w administracji podatkowej w komórce postępowań 

podatkowych, komórce obsługi bezpośredniej lub w komórce informacji 
podatkowej.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
2) w art. 25 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Pracownikowi przeprowadzającemu kontrolę podatkową oraz pracownikom 
jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, którzy wykonują czynności 
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operacyjno-rozpoznawcze, przysługuje dodatek kontrolerski do wynagrodzenia w 
wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
3) w art. 25 ust. 9 nadać brzmienie: 

„9. Wysokość stawki dodatku kontrolerskiego nie może być zmieniona, jeżeli 
pracownik był nieobecny w pracy dłużej niż miesiąc, z innych przyczyn niż urlop 
wypoczynkowy.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: poprawki 3 i 4 należy głosować łącznie. 

4) w art. 25 po ust. 9 dodać ust. 9a w brzmieniu: 
„9a. Wysokość stawki dodatku kontrolerskiego może być zmieniona, jeżeli pracownik  

w ocenianym okresie uzyskał na piśmie ocenę, o której mowa w ust. 6 albo 7, bardzo 
dobrą albo niezadowalającą.”. 

– KP PiS 
– odrzucić 

 

 
Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. 
 
 
 
   Przewodnicząca Komisji 
 Sprawozdawca  Finansów Publicznych 
 
 
 (-) Konstanty Oświęcimski  (-) Krystyna Skowrońska 
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