BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy 16 grudnia 2015 r.
o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy
– Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 32)

U S T A W A z dnia 10 lipca 2015 r. O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ (Dz. U. poz.
1269 i 1513)
Art. 5.
[1. Organ administracji podatkowej może powierzyć prowadzenie, w jego imieniu, niektórych
spraw należących do właściwości tego organu, jednostce samorządu terytorialnego lub
związkowi takich jednostek, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią.
2. Powierzenie prowadzenia spraw następuje na podstawie porozumienia organu
administracji podatkowej z jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem takich
jednostek.]
<1. Naczelnik urzędu skarbowego może powierzyć prowadzenie, w jego imieniu,
niektórych spraw należących do właściwości tego organu, jednostce samorządu
terytorialnego lub związkowi takich jednostek, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią.
2. Powierzenie prowadzenia spraw następuje na podstawie porozumienia naczelnika
urzędu skarbowego z jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem takich
jednostek.>
3. Do porozumienia stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2b-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.).
4. Porozumienie może stanowić, że powierzenie prowadzenia spraw następuje bez
przekazania środków finansowych na ich realizację.
Art. 77.
[Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:] <Ustawa wchodzi w
życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem:>
1) art. 13, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.;
2) art. 14 ust. 7 i 8, art. 15, art. 18, art. 40, art. 47, art. 52, art. 54, art. 66 oraz art. 74 ust. 3-5,
które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.;
<2a) art. 5, art. 39 pkt 2–14, 16, 18, 22 i 23, art. 41, art. 43, art. 45 pkt 1, pkt 2 lit. a
tiret drugie, pkt 4–7, 10–14, 16 i 18, art. 49–51, art. 55, art. 68, art. 70, art. 72, art.
74 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 75, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;>
3) art. 57 ust. 2-4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-2U S T A W A z dnia 10 września 2015 r. O ZMIANIE USTAWY – ORDYNACJA
PODATKOWA ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 1649)
Art. 1.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 , z
późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
(pkt 1-5 pominięto)
6) w art. 14b:
a) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
"§ 2a. Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy
prawa podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów
podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.",
b) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
"§ 5a. Jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe
odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w
takim samym stanie prawnym, wydaje się postanowienie o stwierdzeniu, że do
stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku ma
zastosowanie
interpretacja
ogólna,
z
jednoczesnym
stwierdzeniem
bezprzedmiotowości wniosku. W tym przypadku w postanowieniu wskazuje się
oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji. Na
wydane postanowienie przysługuje zażalenie.",
[c) 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.",]
<c) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając
konieczność zapewnienia jednolitości i prawidłowości interpretacji
indywidualnych oraz w celu usprawnienia postępowania w sprawach
dotyczących interpretacji indywidualnych i ich zmiany, może, w drodze
rozporządzenia, upoważnić podległe organy do:
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-31) 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) wydawania postanowień, o których mowa w § 5a, oraz ich zmiany 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, określając jednocześnie właściwość
rzeczową i miejscową upoważnionych organów.”,>
d) § 7 otrzymuje brzmienie:
"§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w § 1, który zawiera dane
identyfikujące wnioskodawcę oraz dane wskazane w § 2-5, a także sposób
uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14f, mając na względzie konieczność
ujednolicenia formy składanych wniosków oraz zapewnienia sprawnej obsługi
wnioskodawców.";
(pkt 7-174 pominięto)
175) [w art. 306h dodaje się § 3 i 4 w brzmieniu:] <w art. 306h dodaje się § 3–5 w
brzmieniu:>
"§ 3. Organy podatkowe wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych
rozwiązanej spółki cywilnej na żądanie byłego wspólnika tej spółki.
§ 4. Organy podatkowe wydają zaświadczenie o wysokości zobowiązania
podatkowego, zaległości podatkowych, kosztów upomnienia, kosztów
egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem
skarbowym oraz objętego wnioskiem o wpis hipoteki, jeżeli hipoteka nie jest
wpisana, na żądanie właściciela przedmiotu hipoteki lub zastawu.
§ 5. Organ podatkowy, który ustanowił hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy,
na wniosek właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu
skarbowego, który zapłacił należności zabezpieczone tą hipoteką przymusową
lub zastawem skarbowym wydaje temu właścicielowi zaświadczenie o
wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub
zastawem skarbowym.";
(pkt 176 pominięto)

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

