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Szanowny Panfe Ministrze, 

Szanowny Pan 

Adam Podgórskf 

Zastępca Szefa 

Kancelarit Sejmu 

W nawiązaniu do ptsma z dnia 19 grudnia Z014r. (sygn. GMS·WP·173-2n/14) 
Krajowa Rada Dorad<::ów Podatkowych w załączeniu przekazuje uwagi do prezydenckiego 
projektu ustawy o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. · 
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UWAGI KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH DO PREZYDENCKIEGO PROJEKTU 
USTAWY O ZMIANIE USTAWY- ORDYNACJA PODATKOWA ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH 

USTAW 
-~ 

Uwagi do zmian: 

art. 1 pkt 1 nowelizac li 

Wpisanie do projektu zmian zasady fn dubio pro tributario w zakresie przepisów prawa materialnego 
jest niewątpliwie najistotniejszą i najgłośniejszą z postulowanych zmfan. Środowisko doradców 
podatkowych z caŁą mocą popiera zapisy w tym zakresie zawarte w projekcie. Wątpliwości z powodu 
nieprecyzyjnego i nłewtaśdwego zapisu w przepisach różnej rangi powinny być interpretowane na 
korzyść podatnika. Podatnlk nie może ponosić negatywnych konsekwencji bŁędów, luk i niejasności w 
prawie podatkowym dotykającym tak wrażliwej i delikatnej materii jakimi są zobowiązania 
podatkowe. 

Zasada in dubio pro tributario powinna odnosić się nie tylko do przepisów prawa materialnego ale 
także do postępowania podatkowego. Wszelkie niejasności lub wątpliwości co do stanu faktycznego 
winny być rozstrzygane na rzecz strony postępowania podatkowego. 

art. 1 pkt 2 

Zmiana zasadna, nie wymagająca komentarza. 

art. 1 pkt 3 

lit.a.e 

Grupa zmian bezwzględnie koniecznych. Dzięki aktualnie obecnym możliwościom wielokrotnego 
przerywania biegu przedawnienia jak i jego zawieszania, zobowiązania podatkowe zostały pod tym 
względem z[.6wnane z najcięższymi zbrodniami wymienianymi przez kodeks kamy. Propozycja 
dodania§ 4a"1 S 9 w art.70 ustawy- Ordynacja podatkowa, porządkuje t określa maksymalny okres, o 
jaki może zostać przedłużony termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku 
z zawieszeniem lub przerwaniem jego biegu. 

Natomiast należy zwródć uwagę, iż przy braku przepisów przejściowych związanych z nowelizacją 
art. 70 ustawy- Ordynacja podatkowa, mogą wystąpić problemy interpretacyjne w odniesieniu do 
biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych przed wejściem w życfe 
proponowanych zmian. Pragnę zwrócić uwagę, iż przy nowelizacji w/w przepisu z 2005 roku (art. 21 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych 
innych usta~ Dz.U. Nr 143, poz.1199} wprowadzono zasadę bezpośredniego działania nowego prawa 
(tempu regfractum). 

lit.b.c 

Propozycja zmiany szczególnie uzasadniona, będąca również konsekwencją treścł wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 20 12r. (sygn. akt P 30/11 ) • Brak jest logicznego związku pomiędzy 
przedawnieniem zobowiązania podatkowego a odpowiedzialnośdą w postępowaniu w sprawie 
o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. W praktyce przepis jest nadużywany 
i wyko~ny do umożliwienia przewlekłego prowadzenia postępowań podatkowych. 

lft.d 

Istniejący przepis umożliwia prowadzenie egzekucji administracyjnej ad Calendas Graecas, co przeczy 
istocie instytucji przedawnienia. W praktyce stawia w gorszej pozycji procesowej tych podatników, 
którzy lęgalnie zgromadzili majątek mogący być przedmiotem hipoteki lub zastawu skarbowego, w 
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stosunku do tych podatników, którzy tego majątku nie posiadają. Szczególnie w przypadku, gdy 
wyzbyli się go w zŁej w1erze lub prawnym właśddelem majątku jest osoba trzecia, a oni maja 
możliwość by z majątku tego korzystać. 

·w 

art. 1 pkt -4 i 5 

Proponowane zmiany w art. 70c oraz 71 ustawy - Ordynacja podatkowa, stanowią konsekwencje 
legislacyjne uchylenia p.-zepisu art. 70 § 6 pkt 1. 

art. 1 pkt 7 oraz art.4 

Pożądana zmiana, zmniejszająca niepotrzebną biurokrację. Również po stronie organów podatkowych 
przyczyni stę· do zmniejszenia problemów archiwizacyjnych. Korekta deklaracji jest zawsze dążeniem 
do poprawnego ustalania zobowiązań podatkowych w efekcie znalezionego błędu. 

Nowelizacja art.16a Kodeksu karnego skarbowego stanowi w związku z tym konsekwencję 
legislacyjną. 

Na odrębną uwagę zasługuje korekta dokonanej wpłaty, w przypadku, gdy nie ma obowiązku składania 
deklaracji, ale w niniejszym projekde nie jest to przedmiotem postulowanych zmian. 

art. 1 pkt 8 · 

Zmiana bardzo oczekiwana, gdyż organy podatkowe często wykorzystują ten przepis art. 239b § 1 
ustawy - Ordynacja podatkowa bez powiązania go z dyspozycją § 2, co powoduje, że zachodzi 
automatyzm działania w sprzecznośd do intencji ustawodawcy. 

art. 2. art. 3 f art. 6 

Uchylenie art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i analogicznie, przepisu art. 
15b ustawy g. podatku dochodowym od osób prawnych to konieczność podyktowana praktyką jego 
stosowania., Przepisy te nie spełniają zakładanej funkcji powodując jednocześnie zwiększenie 
obciążeń administracyjnych podmiotów gospodarczych. Szczególną grupą podatników negatywnie 
dotkniętych tymi przepisami są przedsiębiorcy dokonujący zakupów towarów i ustug za granicą 
tj. z podmiotami niezobligowanymi do stosowania się do powyższych norm. 

art.S 

Zmiana art. 80a ust 1 porządkuje i zrównuje w zakresie miejsca przeprowadzania kontroli zrównuje 
regulacje w.~.-tym zakresie zawarte w ustawie o swobodzie działalnośd gospodarczej się i ustawie· 
Ordynacja podatkowa (art. 285a S 1 i § 2) 
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