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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy 

– Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 

 

(druk nr 573)  

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 

768 i 935) 

Art. 14b. 

§ 1.  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego 

indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację 

indywidualną). 

§ 2. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub 

zdarzeń przyszłych. 

§ 2a.  Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa 

podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów 

podatkowych. 

§ 3. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do 

wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego 

oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu 

faktycznego albo zdarzenia przyszłego. 

§ 4.  Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte 

wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem 

toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej 

oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub 

postanowieniu organu podatkowego. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana 

interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych. 
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§ 5.  Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu 

faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się 

postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w 

tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu 

organu podatkowego. 

§ 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. 

§ 5b. Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu 

faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, 

że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a lub stanowić 

nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). 

[§ 5c.  Organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej zwraca się do Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej o opinię w zakresie, o którym mowa w § 5b.] 

<§ 5c. Organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej zwraca się do Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej o opinię w zakresie, o którym mowa w § 5b, 

chyba że stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które było 

przedmiotem uzyskanej uprzednio opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

Opinię Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, której przedmiotem jest 

zagadnienie odpowiadające stanowi faktycznemu lub zdarzeniu przyszłemu 

przedstawionemu we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wraz 

z wnioskiem organu uprawnionego do wydania interpretacji indywidualnej o jej 

wydanie, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty w 

nich wskazane, dołącza się do akt sprawy.> 

§ 6.  (uchylony). 

§ 6a.  (uchylony). 

§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór wniosku, o którym mowa w § 1, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę 
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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. 

 

Art. 43.
 

§ 1. Tworzy się Rejestr Zastawów Skarbowych, zwany dalej "rejestrem zastawów". 

§ 2. Wpis do rejestru zastawów obejmuje: 

1)   datę ustanowienia zastawu skarbowego; 

2)   podstawę prawną wniosku o wpis zastawu skarbowego; 

3)   oznaczenie organu występującego z wnioskiem o wpis zastawu skarbowego; 

4)   dane dotyczące podmiotu, o którym mowa w art. 41 § 1 i 3: imię i nazwisko lub 

nazwę (firmę), miejsce zamieszkania lub adres siedziby oraz identyfikator 

podatkowy, a w przypadku nierezydenta - numer paszportu lub inny numer 

identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, oraz znany adres do 

doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   dane identyfikujące przedmiot zastawu skarbowego; 

6)   wysokość zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej zabezpieczonej 

zastawem skarbowym; 

7)   datę wygaśnięcia i wykreślenia zastawu skarbowego. 

§ 3. Rejestr zastawów jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

§ 4. (uchylony). 

<§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

wyznaczyć organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie prowadzenia rejestru zastawów, 

mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania tego 

rejestru oraz wymiany informacji pomiędzy organami uprawnionymi do 

występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru oraz organami 

egzekucyjnymi.> 
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USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z 

późn. zm.) 

 

<Art. 3a. 

Do umów i jednostronnych czynności prawnych, związanych z gromadzeniem środków 

publicznych oraz ich rozdysponowywaniem w zakresie: 

1) operacji finansowych związanych z wykonywaniem budżetu państwa i budżetu 

środków europejskich, w tym z zakresu obsługi bankowej,  

2) operacji finansowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3,  

3) zaciągania pożyczek i kredytów, emisji skarbowych papierów wartościowych 

oraz innych operacji związanych bezpośrednio z zarządzaniem długiem Skarbu 

Państwa  

– nie stosuje się przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261).> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379) 

 

[Art. 259. 

1. Do dnia wyodrębnienia części budżetu państwa, o której mowa w art. 9 ustawy, o której 

mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2017 r., realizacja działalności 

Krajowej Administracji Skarbowej odbywa się w ramach dotychczasowych części budżetu 

państwa. 

2. Prezes Rady Ministrów może dokonać w roku 2017 przeniesień planowanych dochodów i 

wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częścią 19. Budżet, finanse publiczne 

i instytucje finansowe a częścią odpowiadającą finansowaniu Krajowej Administracji 

Skarbowej, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z ustawy 

budżetowej.] 
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<Art. 259. 

Część budżetu państwa, o której mowa w art. 9 ustawy, o której mowa w art. 1, zostanie 

wyodrębniona w budżecie państwa na rok 2019. Do dnia wyodrębnienia części budżetu 

państwa, o której mowa w art. 9 ustawy, o której mowa w art. 1,  realizacja działalności 

Krajowej Administracji Skarbowej odbywa się w ramach dotychczasowych części 

budżetu państwa.> 

 


