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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 28 kwietnia 2022 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez 

Krajową Administrację Skarbową 

 

(druk nr 701) 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2021 r. poz. 735, 1491 i 2052) 

Art.  39. 

[§  1. Organ administracji publicznej doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, o 

którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych, zwany dalej "adresem do doręczeń elektronicznych", chyba że doręczenie 

następuje w siedzibie organu.] 

<§ 1. Organ administracji publicznej doręcza pisma na adres do doręczeń 

elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych, zwany dalej „adresem do doręczeń 

elektronicznych”, chyba że doręczenie następuje na konto w systemie 

teleinformatycznym organu albo w siedzibie organu.> 

§  2. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1, organ 

administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem: 

1) przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o 

której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych, albo 

2) przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. 

§  3. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1 i § 2 pkt 1, 

organ administracji publicznej doręcza pisma: 

1) przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), albo 

2) przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. 

http://lex.senat.pl/#/document/19062514?unitId=art(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19062514?unitId=art(2)pkt(7)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17938059?unitId=art(3)pkt(23)&cm=DOCUMENT
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§  4. W przypadku doręczenia decyzji, której organ administracji publicznej nadał rygor 

natychmiastowej wykonalności, albo decyzji, która podlega natychmiastowemu 

wykonaniu z mocy ustawy, w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy 

zawodowych albo jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w szczególności 

bezpieczeństwo państwa, obronność lub porządek publiczny, organ administracji 

publicznej może doręczyć decyzję w sposób określony w § 3. Przepisów § 1 i § 2 pkt 1 

nie stosuje się. 

Art.  63. 

§  1.   Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą 

telefaksu lub ustnie do protokołu.[ Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się 

na adres do doręczeń elektronicznych.] <Podania utrwalone w postaci elektronicznej 

wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w 

systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej.>Jeżeli przepisy 

odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu 

administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania. 

§  2.   Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, 

również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić 

zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. 

§  3.   Podanie wniesione na piśmie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez 

wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie 

wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje 

za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. 

§  3a.   Podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych <lub za pośrednictwem 

konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej> zawiera dane 

w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych 

przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru. 

§  3b.   (uchylony). 

§  4.   Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli 

wnoszący tego zażąda. 

§  5.  (uchylony). 

 

 

 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16784712_art(39)_1?pit=2022-05-06
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USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1805, z późn. zm.) 

Art.  759
2
. 

§  1. Komornik dokonuje doręczeń administracyjnym organom egzekucyjnym, organom 

podatkowym oraz wierzycielom należności pieniężnych, których egzekucja została 

przejęta przez sądowy organ egzekucyjny w wyniku zbiegu egzekucji administracyjnej i 

sądowej, będącym podmiotami publicznymi obowiązanymi do udostępniania i obsługi 

elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641), wyłącznie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, w sposób 

określony w przepisach wydanych na podstawie art. 63a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z 

późn. zm.). 

<§ 1
1
. Doręczenia pomiędzy komornikiem a naczelnikiem urzędu skarbowego w 

przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej są dokonywane za 

pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym. W tym przypadku przepisu § 1 nie 

stosuje się.> 

§  2. Do doręczeń dokonywanych za pośrednictwem komornika w postępowaniu 

egzekucyjnym przepisu art. 139
1
 nie stosuje się. 

 

Art.  760
1
. 

Na żądanie wierzyciela, którego roszczenie stwierdzone jest tytułem wykonawczym lub 

tytułem egzekucyjnym, organ egzekucyjny, który prowadzi egzekucję lub który jest właściwy 

do jej prowadzenia według przepisów kodeksu, udzieli mu informacji, czy przeciwko 

dłużnikowi prowadzone jest przez ten organ egzekucyjny postępowanie egzekucyjne, a jeżeli 

tak, powiadomi go o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych 

roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy. 

 

<Art. 760
2
. 

Organ egzekucyjny, dokonując zajęcia majątku dłużnika albo żądając udzielenia 

informacji, o których mowa w art. 761 § 1
1
, jest obowiązany podać numer PESEL, NIP 

lub REGON dłużnika, którego ta czynność dotyczy, jeżeli numery te zostały dłużnikowi 

http://lex.senat.pl/#/document/17181936?unitId=art(16)ust(1(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16786731?unitId=art(63(a))par(2)&cm=DOCUMENT
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nadane, a w razie konieczności także inne dane niezbędne do identyfikacji jego 

tożsamości.> 

Art.  773
2
. 

[§  1. Komornik zawiadamia strony, uczestników postępowania i administracyjny organ 

egzekucyjny o zachodzącej podstawie przekazania egzekucji sądowej administracyjnemu 

organowi egzekucyjnemu.] 

<§ 1. Komornik zawiadamia strony, uczestników postępowania, z wyjątkiem dłużnika 

zajętej wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, i administracyjny organ 

egzekucyjny o zachodzącej podstawie przekazania egzekucji sądowej 

administracyjnemu organowi egzekucyjnemu.> 

§  2. Sądowy organ egzekucyjny niezwłocznie sporządza i przekazuje administracyjnemu 

organowi egzekucyjnemu adnotację w sprawie zbiegu. 

§  3. (uchylony). 

§  4. W przypadku, o którym mowa w § 2, komornik: 

1) zwraca wierzycielowi niewykorzystaną zaliczkę; 

2) przekazuje administracyjnemu organowi egzekucyjnemu wyegzekwowane kwoty 

uzyskane wskutek zajęcia rzeczy albo prawa majątkowego, do których nastąpił zbieg, 

które nie zostały wypłacone wierzycielowi przed sporządzeniem zawiadomienia, o 

którym mowa w § 1. 

§  5. Skarga na czynności komornika oraz na zaniechanie przez komornika dokonania 

czynności przysługuje również administracyjnemu organowi egzekucyjnemu. 

 

Art.  774. 

§  1. Sądowy organ egzekucyjny, który przejął prowadzenie łącznie egzekucji sądowej i 

administracyjnej, postanowi w trybie dla niego właściwym również o kosztach 

powstałych w egzekucji, której dotyczył zbieg. 

§  2. Sądowy organ egzekucyjny, który przejął prowadzenie łącznie egzekucji sądowej i 

administracyjnej, na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego, informuje ten 

organ o przebiegu egzekucji. 

<§ 3. Sądowy organ egzekucyjny, który przejął prowadzenie łącznie egzekucji sądowej i 

administracyjnej, dokonuje podziału sumy uzyskanej z egzekucji objętej zbiegiem 

dopiero po otrzymaniu od organów biorących udział w zbiegu adnotacji w sprawie 

zbiegu.> 
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Art.  826. 

<§  1. > Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności 

egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, 

chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postępowania 

egzekucyjnego nie może naruszać praw osób trzecich. 

<§ 2. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania 

egzekucyjnego komornik zawiadamia o uchyleniu dokonanego zajęcia osoby trzecie, 

na których prawa i obowiązki zajęcie miało wpływ, w szczególności dozorcę zajętej 

ruchomości, pracodawcę, bank, dłużnika zajętej wierzytelności lub inną osobę, która 

z zajętego prawa jest obciążona obowiązkiem względem dłużnika. Zdanie pierwsze 

stosuje się także w razie ukończenia postępowania egzekucyjnego w inny sposób.> 

 

Art.  902
2
. 

[§  1. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa obejmuje także wierzytelności przyszłe, 

wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania 

zajęcia. Do zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku nie stosuje się 

przepisu art. 896 § 2.] 

<§ 1. Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku obejmuje wszelkie wierzytelności z tytułu 

nadpłaty lub zwrotu podatku istniejące w chwili zajęcia oraz powstałe po zajęciu. 

Przepisu art. 896 § 2 nie stosuje się.> 

<§ 1
1
. Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku skierowane do naczelnika urzędu skarbowego 

nie wywołuje skutku, jeżeli dotyczy dłużnika, który nie jest zaewidencjonowany w 

Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. 

§ 1
2
. Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku skierowane do naczelnika urzędu skarbowego 

jest skuteczne wobec pozostałych naczelników urzędów skarbowych.> 

[§  2. Dłużnik wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku zawiadamia sądowy organ 

egzekucyjny o braku swojej właściwości, jeżeli nie jest dłużnikiem wierzytelności. 

§  2
1
. W przypadku zbiegu egzekucji do wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku 

dłużnik tej wierzytelności zawiadamia właściwe organy egzekucyjne o zbiegu egzekucji 

jednocześnie z przekazaniem środków pieniężnych na pokrycie dochodzonych należności. 

§  2
2
. Przepisów art. 773-773

2
 i art. 774 nie stosuje się w przypadku zajęcia wierzytelności z 

tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w wysokości nie wyższej niż 100 zł. Dłużnik 

http://lex.senat.pl/#/document/16799056?cm=DOCUMENT
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wierzytelności przekazuje środki pieniężne na pokrycie dochodzonych należności 

organowi egzekucyjnemu, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności 

ustalenia tego pierwszeństwa - organowi egzekucyjnemu, który dokonał zajęcia na poczet 

należności w wyższej kwocie. 

§  2
3
. Jeżeli po przekazaniu, o którym mowa w § 2

2
, pozostały środki pieniężne, dłużnik 

wierzytelności przekazuje je, aż do całkowitego rozliczenia wierzytelności z tytułu 

nadpłaty lub zwrotu podatku, organowi egzekucyjnemu, który jako kolejny dokonał 

zajęcia, a w razie niemożności ustalenia kolejności - organowi, który dokonał zajęcia na 

poczet należności w wyższej kwocie. 

§  3. Zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku i inne 

dokumenty w ramach egzekucji z wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku 

doręcza się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków 

komunikacji elektronicznej, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 

67 § 2c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.] 

<§ 2. Dłużnik wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku zawiadamia sądowy 

organ egzekucyjny o braku swojej właściwości, jeżeli nie jest dłużnikiem 

wierzytelności. Powyższe nie dotyczy naczelnika urzędu skarbowego. 

§ 2
1
. Do zbiegu egzekucji do wierzytelności z tytułu zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku 

dochodzi z chwilą zaistnienia podstaw do zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku. 

W takim przypadku dłużnik zajętej wierzytelności zawiadamia organy egzekucyjne 

o zbiegu egzekucji, jednocześnie przekazując właściwemu organowi egzekucyjnemu 

środki pieniężne. W przypadku zbiegu egzekucji przepisów art. 773 § 6 i 8 nie stosuje 

się. 

§ 2
2
. Przepisów art. 773–773

2
 i art. 774 nie stosuje się, jeżeli dokonane zajęcie dotyczy 

wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w wysokości nie wyższej niż 100 

zł. Dłużnik wierzytelności przekazuje środki pieniężne organowi egzekucyjnemu, 

który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego 

pierwszeństwa – organowi egzekucyjnemu, który dokonał zajęcia na poczet 

należności w wyższej kwocie. 

§ 2
3
. Jeżeli po przekazaniu, o którym mowa w § 2

2
, pozostały środki pieniężne, dłużnik 

wierzytelności przekazuje je, aż do całkowitego rozliczenia wierzytelności z tytułu 

nadpłaty lub zwrotu podatku, organowi egzekucyjnemu, który jako kolejny dokonał 

http://lex.senat.pl/#/document/16786731?unitId=art(67)par(2(c))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16786731?unitId=art(67)par(2(c))&cm=DOCUMENT


- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

zajęcia nadpłaty i zwrotu podatku, a w razie niemożności ustalenia kolejności – 

organowi, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie. 

§ 3. Zawiadomienie o zajęciu nadpłaty i zwrotu podatku oraz inne związane 

z dokonanym zajęciem dokumenty doręcza się dłużnikowi zajętej wierzytelności przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji 

elektronicznej, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 67 § 2c 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Doręczenia pomiędzy komornikiem a naczelnikiem urzędu skarbowego dokonywane 

są za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.> 

<§ 4. Nadwyżkę środków pieniężnych uzyskanych z tytułu zajęcia nadpłaty lub zwrotu 

podatku komornik zwraca bezpośrednio dłużnikowi.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2022 r. poz. 479) 

Art.  3a. 

§  1. W zakresie zobowiązań powstałych w przypadkach określonych w art. 8 i art. 21 § 1 pkt 

1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, długów celnych powstałych w 

przypadkach określonych w art. 77 ust. 1 oraz art. 81 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego 

unijny kodeks celny, podatków wykazanych w zgłoszeniu celnym, składek na 

ubezpieczenie społeczne, opłat paliwowych oraz opłat dodatkowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021 r. poz. 802, 1005, 1595, 

2328 i 2427), dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 oraz z 2021 r. poz. 802 i 815), opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 

1648 i 2151), opłat emisyjnych oraz opłat za korzystanie ze środowiska, o których mowa 

w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973, 2127 i 2269), daniny solidarnościowej, o której mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, 

http://lex.senat.pl/#/document/16799056?unitId=art(8)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799056?unitId=art(21)par(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799056?unitId=art(21)par(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68359246?unitId=art(77)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68359246?unitId=art(81)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796331?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17581037?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797931?unitId=art(6(h))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16901353?cm=DOCUMENT
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z późn. zm.), opłat, o których mowa w art. 9
2
 ust. 1 oraz w art. 13

2 
ust. 1 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24), opłaty, o której mowa w art. 12a ust. 

1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 i 

2469), a także uznanego przez jednostkę samorządu terytorialnego zwrotu do budżetu 

państwa całej nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, o którym mowa w 

art. 37a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927), stosuje się również egzekucję 

administracyjną, jeżeli wynikają one odpowiednio: 

1) z deklaracji lub zeznania złożonego przez podatnika lub płatnika; 

2) ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowiązanego; 

3) z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne; 

4) z informacji o opłacie paliwowej; 

4a) z wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej; 

5) z informacji o dopłatach; 

6) z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo z 

zawiadomienia właściciela nieruchomości przez wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

7) z rozliczenia zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych 

zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 

343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.); 

8) z informacji o opłacie emisyjnej; 

9) z deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej; 

10) z wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz 

o wysokości należnych opłat; 

11) z informacji, o której mowa w art. 9
2
 ust. 17 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 

r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

12) z informacji, o której mowa w art. 12g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

o zdrowiu publicznym; 

13) ze zbiorczej deklaracji miesięcznej, o której mowa w art. 13
2
 ust. 2 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

http://lex.senat.pl/#/document/16791032?unitId=art(9(2))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16791032?unitId=art(13(2))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18240078?unitId=art(12(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18240078?unitId=art(12(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17062567?unitId=art(37(a))ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68591767?unitId=art(175)&cm=DOCUMENT
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14) z oświadczenia, o którym mowa w art. 37a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

§  2. W przypadkach, o których mowa w § 1, stosuje się egzekucję administracyjną, jeżeli: 

1) w deklaracji, w zeznaniu, w zgłoszeniu celnym, w deklaracji rozliczeniowej, w 

informacji o opłacie paliwowej, w wezwaniu do wniesienia opłaty dodatkowej, w 

informacji o dopłatach, w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w rozliczeniu zamknięcia, w informacji o opłacie emisyjnej, w 

deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej, w wykazie zawierającym informacje 

i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, w 

informacji, o której mowa w art. 9
2 

ust. 17 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w informacji, o której 

mowa w art. 12g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, 

w zbiorczej deklaracji miesięcznej, o której mowa w art. 13
2
 ust. 2 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

lub w oświadczeniu, o którym mowa w art. 37a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostało zamieszczone 

pouczenie, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; 

2) wierzyciel przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego przesłał zobowiązanemu 

upomnienie, o którym mowa w art. 15 § 1. 

<§ 3. Do opłat dodatkowych, o których mowa w art. 37ge ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 

października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym, nie stosuje się przepisu § 2 pkt 2.> 

 

Art.  5. 

§  1. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków 

określonych w art. 2 jest: 

1) w odniesieniu do obowiązków wynikających z decyzji lub postanowień organów 

administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego - właściwy do 

orzekania organ I instancji, z zastrzeżeniem pkt 4 i 4c; 

2) dla obowiązków wynikających z orzeczeń sądów lub innych organów albo 

bezpośrednio z przepisów prawa - organ lub instytucja bezpośrednio zainteresowana w 

wykonaniu przez zobowiązanego obowiązku albo powołana do czuwania nad 

http://lex.senat.pl/#/document/16791032?unitId=art(9(2))ust(17)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18240078?unitId=art(12(g))ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17062567?unitId=art(37(a))ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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wykonaniem obowiązku, a w przypadku braku takiej jednostki lub jej bezczynności - 

podmiot, na którego rzecz wydane zostało orzeczenie lub którego interesy prawne 

zostały naruszone w wyniku niewykonania obowiązku; 

3) dla obowiązków wynikających z tytułów wykonawczych wystawionych przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 44 ustawy o 

poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz art. 16 ustawy o 

udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym - minister 

właściwy do spraw finansów publicznych; 

4) w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez naczelnika urzędu 

celno-skarbowego decyzji, postanowień lub mandatów karnych, z przyjętych przez 

naczelnika urzędu celno-skarbowego zgłoszeń celnych, deklaracji, informacji o 

opłacie paliwowej, informacji o opłacie emisyjnej albo rozliczeń zamknięcia - 

właściwy naczelnik urzędu skarbowego;  

4a) w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej decyzji lub postanowień - naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy według adresu siedziby Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z 

zastrzeżeniem pkt 4c; 

4b) w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez dyrektora izby 

administracji skarbowej decyzji lub postanowień - naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy według adresu siedziby dyrektora izby administracji skarbowej; 

4c) w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej decyzji lub postanowień w toku postępowania podatkowego, 

o którym mowa: 

a) w art. 119g § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - 

właściwy naczelnik urzędu skarbowego, 

b) w art. 119g § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - organ 

jednostki samorządu terytorialnego, na wniosek którego postępowanie podatkowe 

zostało przejęte; 

5) w odniesieniu do grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w 

sprawach o wykroczenia, stanowiących dochód budżetu państwa, z wyłączeniem 

grzywien nakładanych przez organy Inspekcji Transportu Drogowego - właściwy 

naczelnik urzędu skarbowego [.] <;> 

http://lex.senat.pl/#/document/16798614?unitId=art(44)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17529099?unitId=art(16)&cm=DOCUMENT
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<6) w odniesieniu do opłat dodatkowych, o których mowa w art. 37ge ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym – właściwy naczelnik urzędu skarbowego.> 

§  2. Uprawnione do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, obowiązków, 

o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. a-f i pkt 9, jest również państwo członkowskie lub 

państwo trzecie. 

§  2a. Uprawniona do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, obowiązków, 

o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g, jest Państwowa Inspekcja Pracy. 

§  3. W postępowaniu egzekucyjnym wszczętym na wniosek państwa członkowskiego lub 

państwa trzeciego nie stosuje się przepisów regulujących prawa i obowiązki wierzyciela, 

chyba że ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, 

lub przepisy ustawy stanowią inaczej. 

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

obowiązki pozostające we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do 

żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwość miejscową 

tego naczelnika urzędu skarbowego, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania 

tych zadań.] 

Art.  17c. 

[§  1. Organ egzekucyjny doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, o którym 

mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 

(Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72, 802, 1135, 1163 i 1598), chyba że doręczenie 

następuje przez pracownika obsługującego ten organ.] 

<§ 1. Organ egzekucyjny doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, o którym 

mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569), chyba że doręczenie następuje na konto 

w systemie teleinformatycznym organu albo przez pracownika obsługującego 

organ.> 

§  2. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1, organ 

egzekucyjny doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego z 

wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z 

dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. 

http://lex.senat.pl/#/document/19062514?unitId=art(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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§  3. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1 i 2, organ 

egzekucyjny doręcza pisma przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320). 

 

Art.  18k. 

[§  1. Dane, o których mowa w art. 18b § 2, udostępnia się zobowiązanemu lub podmiotowi 

zainteresowanemu, po jego uwierzytelnieniu, w sposób, o którym mowa w art. 3f § 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, za pośrednictwem portalu 

podatkowego, o którym mowa w art. 3 pkt 14 tej ustawy.] 

<§ 1. Dane, o których mowa w art. 18b § 2, udostępnia się zobowiązanemu lub 

podmiotowi zainteresowanemu za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.> 

§  2. Dane, o których mowa w art. 18b § 2, udostępniane zobowiązanemu obejmują również 

wysokość należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie, 

rodzaj i podstawę prawną należności pieniężnej oraz oznaczenie wierzyciela, który 

wprowadził do rejestru dane o tej należności. 

§  3. Dane, o których mowa w art. 18b § 2, udostępnia się podmiotowi, o którym mowa w art. 

18q § 2, za pośrednictwem funkcjonalności systemu teleinformatycznego udostępnionej 

na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ prowadzący rejestr. 

 

[Art.  62c. 

Organ egzekucyjny, zawiadamia wierzyciela, zobowiązanego i dłużnika zajętej wierzytelności 

o przekazaniu egzekucji sądowemu organowi egzekucyjnemu.] 

 

<Art. 62c. 

Organ egzekucyjny zawiadamia wierzyciela, zobowiązanego i dłużnika zajętej 

wierzytelności, z wyjątkiem dłużnika zajętej wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu 

podatku, o przekazaniu egzekucji sądowemu organowi egzekucyjnemu.> 

 

Art.  63a. 

§  1. Doręczenia pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym 

a komornikiem sądowym dokonuje się <przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego albo> z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli 

doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest niemożliwe z przyczyn 

http://lex.senat.pl/#/document/17938059?unitId=art(3)pkt(23)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799056?unitId=art(3(f))par(1)&cm=DOCUMENT
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technicznych, w czasie niezbędnym do przywrócenia ich funkcjonowania doręczenia 

dokonuje się w postaci papierowej. 

§  2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy zakres danych zawartych w adnotacji w sprawie zbiegu, 

2) sposób sporządzania adnotacji w sprawie zbiegu, 

[3) sposób dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej 

pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a 

komornikiem sądowym] 

<3) sposób dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego 

albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami 

egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem 

sądowym> 

- mając na względzie sprawność i skuteczność prowadzenia łącznie egzekucji, 

niezbędność danych do jej prowadzenia oraz bezpieczeństwo posługiwania się 

dokumentami w postaci elektronicznej. 

 

Art.  89a. 

[§  1. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa obejmuje także wierzytelności przyszłe, 

wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania 

zajęcia. Do zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku przepisu art. 89 § 

3 pkt 1 nie stosuje się.] 

<§ 1. Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku obejmuje wszelkie wierzytelności z tytułu 

nadpłaty lub zwrotu podatku istniejące w chwili zajęcia oraz powstałe po zajęciu. 

Przepisu art. 89 § 3 pkt 1 nie stosuje się.> 

<§ 1a. Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku skierowane do naczelnika urzędu skarbowego 

nie wywołuje skutku, jeżeli dotyczy zobowiązanego, który nie jest 

zaewidencjonowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji 

Podatników. 

§ 1b. Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku skierowane do naczelnika urzędu skarbowego 

jest skuteczne wobec pozostałych naczelników urzędów skarbowych.> 
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[§  2. Dłużnik zajętej wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku zawiadamia organ 

egzekucyjny o braku swojej właściwości, jeżeli nie jest dłużnikiem wierzytelności. 

§  2a. W przypadku zbiegu egzekucji do wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku 

dłużnik zajętej wierzytelności zawiadamia właściwe organy egzekucyjne o zbiegu 

egzekucji jednocześnie z przekazaniem środków pieniężnych na pokrycie egzekwowanej 

należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i 

kosztów egzekucyjnych. 

§  2b. W przypadku zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w wysokości 

nie wyższej niż 100 zł przez więcej niż jeden organ egzekucyjny nie stosuje się przepisów 

art. 62-63a i art. 69 § 1. W takim przypadku dłużnik zajętej wierzytelności przekazuje 

środki pieniężne na pokrycie egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu 

niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych organowi 

egzekucyjnemu, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego 

pierwszeństwa - organowi egzekucyjnemu, który dokonał zajęcia na poczet należności w 

wyższej kwocie. 

§  2c. Pozostałe po przekazaniu, o którym mowa w § 2b, środki pieniężne dłużnik zajętej 

wierzytelności przekazuje organowi egzekucyjnemu, który jako kolejny dokonał zajęcia 

nadpłaty lub zwrotu podatku, a w razie niemożności ustalenia kolejności - organowi, który 

dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, aż do całkowitego rozliczenia 

wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku. 

§  3. Zawiadomienie o zajęciu i inne pisma w ramach egzekucji z nadpłaty lub zwrotu podatku 

sporządza się i doręcza z użyciem środków komunikacji elektronicznej w sposób określony 

w przepisach wydanych na podstawie art. 67 § 2c.] 

<§ 2. Dłużnik zajętej wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, inny niż 

naczelnik urzędu skarbowego, zawiadamia organ egzekucyjny o braku swojej 

właściwości, jeżeli nie jest dłużnikiem wierzytelności. 

§ 2a. Do zbiegu egzekucji do wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku 

dochodzi z chwilą zaistnienia podstaw do zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku. 

W takim przypadku dłużnik zajętej wierzytelności zawiadamia właściwe organy 

egzekucyjne o zbiegu egzekucji jednocześnie z przekazaniem środków pieniężnych 

na pokrycie egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w 

terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. W przypadku zbiegu 

egzekucji przepisu art. 62e nie stosuje się. 
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§ 2b. Przepisów art. 62–63a i art. 69a § 1 nie stosuje się, w przypadku gdy zajęta przez 

więcej niż jeden organ egzekucyjny wierzytelność z tytułu nadpłaty lub zwrotu 

podatku nie przewyższa kwoty 100 zł. Dłużnik zajętej wierzytelności przekazuje 

środki pieniężne na pokrycie egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu 

niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych organowi 

egzekucyjnemu, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności 

ustalenia tego pierwszeństwa – organowi egzekucyjnemu, który dokonał zajęcia na 

poczet należności w wyższej kwocie. 

§ 2c. Pozostałe po przekazaniu, o którym mowa w § 2b, środki pieniężne dłużnik zajętej 

wierzytelności przekazuje organowi egzekucyjnemu, który jako kolejny dokonał 

zajęcia nadpłaty i zwrotu podatku, a w razie niemożności ustalenia kolejności – 

organowi, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, aż do 

całkowitego rozliczenia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku. 

§ 3. Zawiadomienie o zajęciu i inne pisma w ramach egzekucji z nadpłaty i zwrotu 

podatku sporządza się i doręcza przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego 

albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w 

przepisach wydanych na podstawie art. 67 § 2c.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 i 2320 

oraz z 2021 r. poz. 1177) 

Art.  41a. 

§  1. Krajowa Rada Notarialna na podstawie informacji przekazywanych przez rady izb 

notarialnych, prowadzi w systemie teleinformatycznym listę notariuszy oraz zastępców 

notarialnych, która zawiera imię i nazwisko, właściwą izbę notarialną, datę i numer 

decyzji o powołaniu notariusza lub o jego odwołaniu, datę umieszczenia w wykazie 

zastępców notarialnych lub skreślenia z tego wykazu, a także informacje o zawieszeniu w 

czynnościach zawodowych. 

§  2.Krajowa Rada Notarialna zapewnia sądom prowadzącym księgi wieczyste dostęp do 

listy, o której mowa w § 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu 

automatycznej weryfikacji notariuszy i zastępców notarialnych. 
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§  3. Krajowa Rada Notarialna zapewnia Ministrowi Sprawiedliwości dostęp do listy, o której 

mowa w § 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

<§ 3a. Krajowa Rada Notarialna zapewnia Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 

dostęp do listy, o której mowa w § 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

w celu automatycznej weryfikacji notariuszy i zastępców notarialnych.> 

§  4.Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność 

oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w § 1, uwzględniając zgodność z minimalnymi wymaganiami i sposobem 

stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695) oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych, w tym 

ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1128, z późn. zm.) 

Art.  45cd. 

1.   Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia 

podatnikowi, z wyjątkiem podatnika składającego zeznanie w związku z prowadzoną 

pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej oraz 

podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku, za pośrednictwem [portalu 

podatkowego] <e-Urzędu Skarbowego> zeznania, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz 

ust. 1a pkt 1, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, w tym dane: 

1) zawarte w rocznym obliczeniu podatku i informacjach, o których mowa w art. 34 ust. 7 

i 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 

6; 

2) o wpłaconych w trakcie roku podatkowego przez podatnika zaliczkach. 

2. Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego 

na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie 

zeznania w dniu dokonania akceptacji. 

http://lex.senat.pl/#/document/17181936?cm=DOCUMENT
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2a. Akceptacja przez podatnika zmian wprowadzonych do złożonego zeznania oznacza 

złożenie korekty zeznania w dniu dokonania tej akceptacji. 

3. Podatnik składa zeznanie na zasadach określonych w art. 45, jeżeli nie dokona akceptacji 

udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo je 

odrzuci przed tym terminem. 

4. W przypadku podatnika, który oprócz dochodów wykazanych w rocznym obliczeniu 

podatku lub informacjach, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 

i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6, nie uzyskał innych dochodów 

podlegających opodatkowaniu i wykazywanych w zeznaniach, o których mowa w art. 45 

ust. 1 lub ust. 1a pkt 1, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania 

przed upływem terminu określonego na jego złożenie oznacza złożenie udostępnionego 

zeznania w ostatnim dniu tego terminu (automatyczna akceptacja). 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli: 

1) organ rentowy dokonał rocznego obliczenia podatku, a podatek wynikający z tego 

obliczenia jest podatkiem należnym na podstawie art. 34 ust. 9; 

2) podatnik złożył zeznanie, nie korzystając z zeznania udostępnionego przez organ 

podatkowy. 

6. Akceptacji i odrzucenia udostępnionego zeznania oraz akceptacji zmian wprowadzonych 

do złożonego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem [portalu podatkowego] 

<e Urzędu Skarbowego>. 

Art.  52va. 

1. Jeżeli do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin do złożenia 

zeznania podatkowego za rok podatkowy, nie zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony 

z powodu COVID-19, przekazanie kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku 

należnego następuje również w przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w art. 45c ust. 3 

і 3a, zostanie złożony po terminie do jego złożenia, nie później jednak niż do końca 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa termin do złożenia zeznania 

podatkowego, złożenia korekty tego zeznania albo złożenia oświadczenia, określony 

odpowiednio w art. 45c ust. 1 pkt 1 albo 2 albo ust. 3a zdaniu drugim. 

2. Jeżeli podatnik, któremu organ rentowy przekazał roczne obliczenie podatku, z którego 

wynika podatek należny na podstawie art. 34 ust. 9, nie złożył wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, organ podatkowy przekazuje kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% tego 

podatku organizacji pożytku publicznego wskazanej przez podatnika we wniosku 
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zawartym w złożonym zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, złożonej korekcie tego 

zeznania albo złożonym oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a lub art. 52v ust. 

4, za ubiegły rok podatkowy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przekazanie kwoty w wysokości nieprzekraczającej 

1% podatku należnego następuje na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 45c ust. 

3a, sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem [portalu podatkowego]  

<e Urzędu Skarbowego>. 

4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-3 do przekazania kwoty na rzecz organizacji 

pożytku publicznego stosuje się odpowiednio przepis art. 45c. 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i 

płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 166) 

Art.  5. 

1. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia 

identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na 

podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, 

bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę 

opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę 

prowadzonych przedsiębiorstw. 

[2. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imię (imiona), imiona 

rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub 

obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres zameldowania na pobyt stały lub 

czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL, jeżeli został nadany.] 

<2. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imię (imiona), imiona 

rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub 

obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, rodzaj, serię i numer dokumentu 

tożsamości oraz numer PESEL, jeżeli został nadany.> 

2a. Zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

1. 

2b. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego 

zawiera dane: 
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1) objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyłączeniem rejestru 

dłużników niewypłacalnych, przekazywane automatycznie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego; 

2) uzupełniające: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych lub imiennych 

rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, z wyjątkiem rachunku 

VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, adresy miejsc prowadzenia działalności, dane prowadzącego 

dokumentację rachunkową, w tym jego NIP, adres miejsca przechowywania 

dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, a w przypadku osobowych spółek 

handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na 

zasadach określonych dla spółek osobowych - dane dotyczące poszczególnych 

wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe. 

2c. Podatnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia 

identyfikacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w ust. 2b 

pkt 2, w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

3. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera: pełną i 

skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer 

identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten 

organ, wykaz rachunków bankowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, z wyjątkiem rachunku VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, adresy miejsc prowadzenia 

działalności, dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP, adres 

miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej 

działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto: 

1) w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych 

jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące 

jednostki macierzystej; 

2) w przypadku spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych i podmiotów 

podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla 

spółek osobowych - dane dotyczące wspólników, w tym również identyfikator 

podatkowy poszczególnych wspólników; 

http://lex.senat.pl/#/document/17086198?unitId=art(2)pkt(37)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17086198?unitId=art(2)pkt(37)&cm=DOCUMENT
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3) w przypadku podatkowych grup kapitałowych - dane dotyczące spółek wchodzących w 

skład grupy, w tym również NIP nadane tym spółkom [.] <;> 

<4) w przypadku grup VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług – 

dane dotyczące członków tej grupy.> 

4. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących 

działalność gospodarczą zawiera dane, o których mowa w ust. 2, nazwę (firmę), adres 

stałego miejsca wykonywania działalności, o ile takie miejsce posiada, adresy 

dodatkowych miejsc wykonywania działalności, o ile takie miejsca posiada, numer 

identyfikacyjny REGON, o ile został nadany, organ ewidencyjny, wykaz rachunków 

bankowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, z wyjątkiem rachunku VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dane prowadzącego dokumentację 

rachunkową, w tym jego NIP, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej 

oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów 

klasyfikacyjnych. 

4a. W przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika lub 

kuratora sądowego do zgłoszenia dołącza się uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo 

kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa 

wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do zgłoszenia dołącza się oryginał 

pełnomocnictwa. Przepisy rozdziału 3a działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598) stosuje się odpowiednio. 

4b. (uchylony). 

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

wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych 

oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, o których mowa w ust. 2b pkt 2, w art. 

42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 955 i 1641) i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432, 619, 1621, 1834 i 1981), z 

wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę 

kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników oraz konieczność przekazywania danych uzupełniających do 

krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz Centralnego 

Rejestru Płatników Składek. 

http://lex.senat.pl/#/document/17086198?unitId=art(2)pkt(37)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799056?unitId=dz(IV)roz(3(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796947?unitId=art(42)ust(3(a))pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796947?unitId=art(42)ust(3(a))pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16831915?unitId=art(43)ust(5(b))pkt(2)&cm=DOCUMENT
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5a. Do zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych podatników będących 

osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą stosuje się formularz 

wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2296 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1641). 

6. Przepisy ust. 1, 2, 2b, 2c, 3-4a stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz 

płatników składek ubezpieczeniowych. 

 

Art.  14. 

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w systemie teleinformatycznym CRP 

KEP i jest administratorem danych w nim zawartych. 

2. CRP KEP służy: 

1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób 

fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających: 

a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, 

b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów 

podatkowych; 

2) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami 

urzędowymi i sądowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wymianie danych z rejestrem PESEL, Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności 

Gospodarczej, krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, 

Krajowym Rejestrem Sądowym, Centralnym Rejestrem Płatników Składek. 

3. Naczelnicy urzędów skarbowych zamieszczają w CRP KEP dane zawarte w dokumentacji, 

o której mowa w art. 13 ust. 1, dane z dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, 

oraz dane uzupełniające, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 

1995 r. o statystyce publicznej i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 

r. o systemie ubezpieczeń społecznych, o ile nie są one zamieszczone za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

3a. CRP KEP przekazuje automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dane 

uzupełniające podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w 

art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, do 
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krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej bezpośrednio po ich 

zamieszczeniu w CRP KEP. Przepis stosuje się odpowiednio do zmiany danych. 

3b. CRP KEP przekazuje automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

dane objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dane uzupełniające 

podmiotu, o których mowa w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, do Centralnego Rejestru Płatników Składek 

bezpośrednio po ich zamieszczeniu w CRP KEP. Przepis stosuje się odpowiednio do 

zmiany danych. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji po zarejestrowaniu osoby fizycznej w rejestrze 

PESEL jest obowiązany przekazywać niezwłocznie z tego rejestru do CRP KEP 

następujące dane: nazwisko, imię, numer PESEL, informacje o dacie zgonu i dacie 

znalezienia zwłok, numery PESEL rodziców, jeżeli zostały im nadane, a w przypadku 

braku numerów PESEL - imiona i nazwiska rodowe rodziców. 

[5. Minister właściwy do spraw informatyzacji po otrzymaniu od Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej informacji o zaewidencjonowaniu osoby fizycznej objętej 

rejestrem PESEL w CRP KEP niezwłocznie przekazuje posiadane dane z rejestru PESEL 

w zakresie określonym w art. 5 ust. 2 oraz dane, o których mowa w art. 8 pkt 12 i 13 

ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, 1000, 

1641 i 1978).] 

<5. Minister właściwy do spraw informatyzacji po otrzymaniu od Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej informacji o zaewidencjonowaniu osoby fizycznej objętej 

rejestrem PESEL w CRP KEP niezwłocznie przekazuje posiadane dane z rejestru 

PESEL w zakresie określonym w art. 5 ust. 2, dane, o których mowa w art. 8 pkt 12 i 

13 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, z 

późn. zm.), oraz adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy.> 

6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4 i 5, minister właściwy do spraw 

informatyzacji niezwłocznie przekazuje zmienione dane. 

7. Przekazywanie danych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji następuje przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) 

i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz w ustawie z dnia 24 

września 2010 r. o ewidencji ludności. 
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8. Szef Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnik urzędu skarbowego uzupełniają lub 

aktualizują w CRP KEP dane dotyczące numeru podmiotu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, numeru identyfikacyjnego REGON, numeru PESEL oraz rodzaju i numeru 

dowodu tożsamości na podstawie informacji otrzymanych od organów prowadzących 

rejestry urzędowe i sądowe zawierające te dane lub informacji ujawnionych w tych 

rejestrach. 

[9. Szef Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnik urzędu skarbowego mogą aktualizować 

w CRP KEP nazwę podmiotu i adres jego siedziby na podstawie danych ujawnionych w 

Krajowym Rejestrze Sądowym lub otrzymanych z tego rejestru za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego.] 

<9. Szef Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnik urzędu skarbowego mogą 

aktualizować w CRP KEP nazwę podmiotu (firmę), adres jego siedziby, adres stałego 

miejsca wykonywania działalności gospodarczej i adresy dodatkowych stałych miejsc 

wykonywania działalności gospodarczej na podstawie danych zawartych w 

Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub otrzymanych odpowiednio z tego rejestru lub tej ewidencji za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego.> 

 

Art.  15. 

1. Dane zgromadzone w CRP KEP oraz zawarte w dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 

1, są objęte tajemnicą skarbową. 

1a. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej, o której mowa w ust. 1, są obowiązane: 

1) osoby wymienione w art. 294 § 1 pkt 1, 4 i 5 Ordynacji podatkowej; 

2) sędziowie i asesorzy sądowi; 

3) pracownicy organów pośredniczących w składaniu zgłoszeń identyfikacyjnych i 

aktualizacyjnych; 

4) organy wymienione w art. 14a i pracownicy urzędów obsługujących te organy. 

1b. Tajemnicą skarbową nie są objęte dane z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, numer 

identyfikacyjny REGON, numer rachunku bankowego lub imiennego rachunku w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dane przekazane na podstawie art. 14 

ust. 3a i 3b przez CRP KEP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do krajowego 

rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i do Centralnego Rejestru 

Płatników Składek, a w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i 

http://lex.senat.pl/#/document/16799056?unitId=art(294)par(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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Informacji o Działalności Gospodarczej i wykonujących działalność gospodarczą - 

również nazwa (firma), adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w 

tym adres stałego miejsca wykonywania działalności, a w przypadku nieposiadania 

stałego miejsca wykonywania działalności - adres miejsca zamieszkania, oraz przedmiot 

wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów 

klasyfikacyjnych. 

2. Dane zgromadzone w CRP KEP udostępnia się wyłącznie: 

1) sądom, prokuratorom, organom podatkowym, organom celnym, przedstawicielom 

Najwyższej Izby Kontroli, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i 

Żandarmerii Wojskowej - w związku z prowadzonym postępowaniem; 

1a) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań 

ustawowych; 

1b) (uchylony); 

1c) komornikom sądowym i organom egzekucyjnym wymienionym w odrębnych 

przepisach - w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze 

sporządzaniem spisu inwentarza; 

1d) Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego w celu realizacji jego zadań ustawowych; 

2) naczelnym i centralnym organom administracji rządowej - w związku z postępowaniem 

w sprawie udzielenia koncesji bądź zezwolenia na prowadzenie działalności 

gospodarczej; 

3) podatnikowi - w zakresie dotyczącym jego numeru; 

4) służbom statystyki publicznej w zakresie i dla potrzeb wynikających z przepisów o 

statystyce publicznej; 

5) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych - do realizacji zadań i celów określonych w odrębnych 

ustawach; 

6) (uchylony); 

7) organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na 

wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotów, o których mowa w 

art. 2, w zakresie NIP, w związku z realizacją ich zadań ustawowych; 
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8) izbie rozliczeniowej w rozumieniu art. 119zg pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa - w zakresie i na zasadach określonych w ust. 5 [.] <;> 

<9) Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego – w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. 

o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660 i 872).> 

2a. Obowiązek udostępniania danych zgromadzonych w CRP KEP nie dotyczy sytuacji, gdy 

podmiot, o którym w ust. 2, występuje o udostępnienie wyłącznie danych, o których 

mowa w art. 14 ust. 4. 

2b. Obowiązek udostępniania danych zgromadzonych w CRP KEP nie dotyczy danych 

objętych treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz danych uzupełniających, o 

których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

2c. CRP KEP udostępnia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informację o 

nadanym podmiotowi NIP lub o jego unieważnieniu, uchyleniu lub przywróceniu 

krajowemu rejestrowi urzędowemu podmiotów gospodarki narodowej i Centralnemu 

Rejestrowi Płatników Składek. 

[3. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej oraz naczelników urzędów skarbowych podmiotom, o których mowa w ust. 2, z 

zastrzeżeniem ust. 4.] 

<3. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane przez: 

1) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – w przypadku udostępniania danych 

komornikom sądowym za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym; 

2) naczelnika urzędu skarbowego – w przypadku udostępniania danych 

podatnikowi i organom egzekucyjnym innym niż komornicy sądowi; 

3) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego – 

w przypadku udostępniania danych podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 

1a, 1d, 2, 4, 5 i 7–9.> 

[4. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 

1c i 3, wyłącznie przez naczelnika urzędu skarbowego.] 

5. CRP KEP przekazuje automatycznie do STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dane z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, 

numer identyfikacyjny REGON oraz dane z wykazu, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
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ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku osób 

fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i 

wykonujących działalność gospodarczą CRP KEP przekazuje również firmę, adres stałego 

miejsca wykonywania działalności, adresy dodatkowych miejsc wykonywania 

działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca wykonywania działalności - 

adres miejsca zamieszkania oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według 

obowiązujących standardów klasyfikacyjnych. Przepisu ust. 2b w zakresie danych 

objętych treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym nie stosuje się. 

6. Dane z CRP KEP, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 i 2, są udostępniane ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki prowadzącemu Centralną Ewidencję i Informację o 

Działalności Gospodarczej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540,  z 

późn. zm.) 

Art.  3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) ustawach podatkowych - rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz 

niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, 

powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz 

regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i 

inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich; 

2) przepisach prawa podatkowego - rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, 

postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych 

umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów 

wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych; 

3) podatkach - rozumie się przez to również: 

a) zaliczki na podatki, 

b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w 

ratach, 

c) opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe; 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16799056_art(3)_1?pit=2022-05-06
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4) księgach podatkowych - rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę 

przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów 

podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub 

inkasenci; 

5) deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania 

oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa 

podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci; 

6) ulgach podatkowych - rozumie się przez to przewidziane w przepisach prawa podatkowego 

zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje 

obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od 

towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku; 

7) zwrocie podatku - rozumie się przez to zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku 

naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy 

zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego; 

8) niepodatkowych należnościach budżetowych - rozumie się przez to niebędące podatkami i 

opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych; 

9) działalności gospodarczej - rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 

2021 r. poz. 162), w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność 

zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy 

inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby 

wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców; 

10) cenie transferowej - rozumie się przez to cenę transferową w rozumieniu art. 23m ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1128 i 1163) oraz art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.); 

11) (uchylony); 

12) (uchylony); 

13) dokumencie elektronicznym - rozumie się przez to dokument elektroniczny, o którym 

mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952 i 1005); 
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[14) portalu podatkowym - rozumie się przez to system teleinformatyczny administracji 

skarbowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i 

inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do 

wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej;] 

15) podaniu lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo - rozumie się przez to dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną podania lub deklaracji, złożonych w 

jednostkach organizacyjnych administracji skarbowej w postaci innej niż elektroniczna, 

który został wprowadzony do systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej w sposób zapewniający niezaprzeczalność i integralność odwzorowanych 

danych; 

16) przedsiębiorstwie w spadku - rozumie się przez to przedsiębiorstwo w spadku w 

rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem 

osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 

2021 r. poz. 170); 

17) zarządzie sukcesyjnym - rozumie się przez to zarząd sukcesyjny w rozumieniu ustawy z 

dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych 

ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw; 

18) korzyści podatkowej - rozumie się przez to: 

a) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania 

podatkowego lub obniżenie jego wysokości, 

b) powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, 

c) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub 

zwrotu podatku, 

d) brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, jeżeli wynika on z okoliczności 

wskazanych w lit. a; 

19) środkach ograniczających umowne korzyści - rozumie się przez to postanowienia 

ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów 

międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej lub inne środki ograniczające 

lub odmawiające korzyści wynikających z tych umów. 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/18749130?cm=DOCUMENT
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[Art.  3f. 

§  1. Uwierzytelnianie podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób 

trzecich na portalu podatkowym wymaga użycia danych weryfikowanych za pomocą 

kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na 

identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, profilu 

zaufanego, profilu osobistego albo innego środka identyfikacji elektronicznej, wydanego 

w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji 

elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 

r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 i 

2320), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej 

wymaganego dla usług świadczonych w portalu podatkowym. 

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

zakres i warunki korzystania z portalu podatkowego, mając na względzie potrzebę 

zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych we 

wnioskach, deklaracjach i pismach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym 

dostępem. 

§  3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, inny sposób identyfikacji na portalu podatkowym niż przewidziany w § 1, 

mając na względzie potrzebę upowszechniania kontaktów z organami podatkowymi za 

pośrednictwem portalu podatkowego oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, 

poufności i pewności w procesie identyfikacji. 

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

rodzaje spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego, mając 

na względzie potrzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z 

organami podatkowymi oraz charakter tych spraw. 

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

wskazać organy podatkowe, które załatwiają sprawy z wykorzystaniem portalu 

podatkowego, mając na względzie usprawnienie pracy urzędów i obsługi podatników, 

płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich.] 

 

Art.  14. 

§  1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej sprawuje ogólny nadzór w sprawach 

podatkowych. 

http://lex.senat.pl/#/document/18344658?unitId=art(21(a))ust(1)pkt(2)lit(a)&cm=DOCUMENT
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§  2. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej w 

celu wykonywania ustawowych zadań, w szczególności zadań analityczno-

sprawozdawczych, może przetwarzać dane wynikające z deklaracji podatkowych 

składanych do naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celno-

skarbowych, a także informacje uzyskane na podstawie przepisów działu III rozdziału 

11a. 

§  3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w § 2, odbywa się z zachowaniem przepisów o 

ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych. 

[§  4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia funkcjonowanie portalu 

podatkowego i jest administratorem danych podatników, płatników, inkasentów, ich 

następców prawnych oraz osób trzecich korzystających z tego portalu.] 

 

Art.  20zu. 

§  1. Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego może złożyć inwestor albo grupa 

inwestorów, w szczególności utworzone w związku z inwestycją konsorcjum, spółka, 

oddział lub przedstawicielstwo. 

§  2. Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego, oprócz spełnienia wymogów 

określonych w art. 20zt, zawiera: 

1) dane identyfikujące inwestora; 

2) adres do doręczeń elektronicznych, chyba że inwestor wyraził zgodę na doręczanie 

pism [przez portal podatkowy] <za pośrednictwem konta w e-Urzędzie 

Skarbowym>; 

3) opis planowanej lub rozpoczętej inwestycji; 

4) deklarowaną wartość inwestycji i wyjaśnienie sposobu jej ustalenia; 

5) proponowany okres obowiązywania porozumienia; 

6) proponowany przedmiot porozumienia. 

§  3. Inwestor może w każdym czasie: 

1) zmienić wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego, przy czym jeżeli zmiana 

wniosku polega na przyłączeniu się kolejnego inwestora, zmieniony wniosek 

podpisują również dotychczasowi inwestorzy; 

2) wycofać wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego, przy czym wycofanie się 

przez jednego z inwestorów nie wywołuje skutku wobec pozostałych. 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16799056_art(14)_1?pit=2022-05-06
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§  4. Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego oraz inne pisma i dokumenty mogą 

być sporządzone przez inwestora w języku angielskim. 

§  5. Organ właściwy w sprawie porozumienia zawiadamia wójta, burmistrza (prezydenta 

miasta), starostę lub marszałka województwa o: 

1) złożeniu wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego w zakresie, o którym mowa 

w art. 20zt pkt 5, i jego przedmiocie, 

2) prawie przedstawienia stanowiska w sprawie, w terminie określonym w 

zawiadomieniu, nie krótszym jednak niż 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 

- w zakresie, w jakim wniosek dotyczy sprawy z zakresu interpretacji indywidualnych 

wydawanych przez odpowiednio wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub 

marszałka województwa. 

Art.  20zzd. 

§  1. Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego, porozumienie inwestycyjne i inne 

pisma sporządzane na podstawie niniejszego działu przed zawarciem porozumienia 

inwestycyjnego i w okresie jego obowiązywania są utrwalane w postaci elektronicznej. 

§  2. Złożenie i doręczenie pisma na podstawie przepisów niniejszego działu następuje na 

adres do doręczeń elektronicznych lub [przez portal podatkowy] <za pośrednictwem 

konta w e-Urzędzie Skarbowym>. 

Art.  50. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego z wyjątkiem terminów 

określonych w art. 68-71, art. 77 § 1, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 

118, określając [grupy podatników] <grupy obowiązanych>, którym przedłużono terminy, 

rodzaje czynności, których termin wykonania został przedłużony, oraz dzień upływu 

przedłużonego terminu. 

Art.  61b. 

§  1. Wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na 

rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu 

skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy 

indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek podatkowy). 

§  2. Struktura mikrorachunku podatkowego jest zgodna z formatem Numeru Rachunku 

Bankowego i zawiera: 

1) liczbę kontrolną; 
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2) numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku; 

3) numer porządkowy rachunku bankowego, w skład którego wchodzi identyfikator 

podatkowy podatnika lub płatnika albo kod urzędu skarbowego. 

§  3. Numer mikrorachunku podatkowego jest udostępniany, po podaniu identyfikatora 

podatkowego podatnika lub płatnika, za pośrednictwem [portalu podatkowego] <konta w 

e-Urzędzie Skarbowym> lub w urzędzie skarbowym. 

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

rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest 

realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, mając na względzie 

uwarunkowania techniczne i organizacyjne umożliwiające przekazywanie należności przy 

użyciu tego mikrorachunku. 

Art.  62. 

§  1. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę 

zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku 

takiego wskazania - na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie 

płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku gdy na 

podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną 

wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności 

we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub 

braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku - na poczet zaległości podatkowej o 

najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych 

podatnika. 

§  1a. Jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się 

w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów. 

§  2. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek, dokonaną wpłatę 

zalicza się na poczet zaliczki, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie 

płatności. 

§  3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dokonywania wpłat na poczet rat, na jakie 

rozłożono podatek lub zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę oraz rat podatku. 

§  4. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz 

kosztów upomnienia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie, z zastrzeżeniem 

§ 4a. 
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§  4a. Postanowienie, o którym mowa w § 4, wydaje się wyłącznie na wniosek, w przypadku 

gdy: 

1) wpłata w całości pokrywa kwotę główną zaległości wraz z odsetkami za zwłokę lub 

2) zaliczenie wpłaty następuje w całości zgodnie z żądaniem podatnika, lub 

3) kwota wpłaty podlegającej zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej, odsetek za 

zwłokę lub kosztów upomnienia nie przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia, 

lub 

4) od wpłat dokonanych po terminie płatności nie naliczono odsetek za zwłokę zgodnie z 

art. 54 § 1 pkt 5. 

§  5. Przepisy § 1-4a stosuje się odpowiednio do wpłat dokonywanych przez płatników, 

inkasentów, następców prawnych oraz osoby trzecie. 

[§  6.  Zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej, o którym mowa w § 1 zdaniu drugim, nie 

podlegają wpłaty dokonane na poczet ryczałtu od przychodów zagranicznych osób 

przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<§ 6. Zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej, o którym mowa w § 1 zdanie drugie, 

nie podlegają wpłaty dokonane na poczet ryczałtu od przychodów zagranicznych 

osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów oraz podatku akcyzowego z 

tytułu importu towarów.> 

Art.  77b. 

§  1. Zwrot nadpłaty następuje: 

1) w przypadku gdy podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do posiadania 

rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, wyłącznie na ten rachunek wskazany przez podatnika, płatnika lub 

inkasenta; 

2) w przypadku gdy podatnik <mający miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej>, płatnik lub inkasent nie jest obowiązany do posiadania 

rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej podatnika, płatnika lub inkasenta albo przekazem 

pocztowym, chyba że podatnik, płatnik lub inkasent zażądają zwrotu nadpłaty w kasie 

[.] <;> 
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<3) w przypadku gdy podatnik mający miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej nie jest obowiązany do posiadania rachunku 

bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 

wyłącznie na wskazany rachunek bankowy podatnika.> 

§  2. Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień: 

1) obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia 

przelewu; 

2) nadania przekazu pocztowego; 

3) wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do 

dyspozycji podatnika w kasie. 

§  3. Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w 

postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać 

zwrócona, podlega zwrotowi w kasie. 

§  4. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu. 

§  5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do: 

1) następców prawnych i osób trzecich; 

2) osób, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki; 

3) spółek, które tworzyły podatkową grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób prawnych w chwili utraty przez tę podatkową grupę kapitałową 

statusu podatnika. 

Art.  86n. 

§  1. Informacje i zawiadomienia, o których mowa w art. 86b § 1 i 6, art. 86c § 1 i 2, art. 86d 

§ 3, 4 i 5, art. 86f § 4 oraz art. 86j § 1, są przesyłane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której 

mowa w § 2. 

§  2. Struktura logiczna postaci elektronicznej informacji i zawiadomień, o których mowa w 

art. 86b § 1 i 6, art. 86c § 1 i 2, art. 86d § 3, 4 i 5, art. 86f § 4 oraz art. 86j § 1, jest 

dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

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

sposób przesyłania informacji, o których mowa w art. 86b § 1 i 6, art. 86c § 1 i 2, art. 86d 

§ 3, 4 i 5, art. 86f § 4 oraz art. 86j § 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

mając na uwadze usprawnienie wypełniania, przekazywania i przetwarzania tych 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16799056_art(77(b))_1?pit=2022-05-06
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informacji oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i 

niezaprzeczalności danych w nich zawartych i potrzebę ich ochrony przed 

nieuprawnionym dostępem. 

[§  4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

upoważnić inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, o których mowa w art. 86g-86ia, określając 

szczegółowy zakres upoważnienia oraz upoważnione organy, mając na względzie 

zapewnienie sprawnego i skutecznego wykonywania tych zadań.] 

 

Art.  92. 

§  1. Jeżeli, zgodnie z ustawami podatkowymi, podatnicy ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, a zobowiązania te powstają w sposób 

przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, odpowiedzialnymi solidarnie są podatnicy, którym 

doręczono decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego. 

§  2. Przepisu § 1 nie stosuje się do zobowiązań podatkowych pobieranych w formie łącznego 

zobowiązania pieniężnego. W tym przypadku zasady odpowiedzialności solidarnej stosuje 

się z chwilą doręczenia decyzji (nakazu płatniczego) osobie, na którą, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, wystawia się decyzję (nakaz płatniczy). 

§  3. Małżonkowie opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów na podstawie odrębnych 

przepisów ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz 

solidarna jest ich wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku od sumy dochodów małżonków, 

z zastrzeżeniem § 3a. 

§  3a. W razie śmierci jednego z małżonków, o których mowa w § 3, drugi z małżonków 

ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz przysługuje mu wierzytelność 

o zwrot nadpłaty podatku. 

<§ 3b. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty dokonane przez organ egzekucyjny 

wobec jednego z małżonków obejmuje również wierzytelność o zwrot nadpłaty, o 

której mowa w § 3.> 

§  4. Do wierzytelności o zwrot nadpłaty, o której mowa w § 3, stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego o wierzytelnościach cywilnoprawnych. 

 

 

 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16799056_art(92)_1?pit=2022-05-06
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16799056_art(92)_2?pit=2022-05-06
http://lex.senat.pl/#/document/16785996?cm=DOCUMENT
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[Art.  119zma. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, upoważnić 

inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, o których mowa w art. 119zm, art. 119zn § 1, art. 119zs i rozdziale 

3, określając szczegółowy zakres upoważnienia oraz upoważnione organy, mając na 

względzie zapewnienie sprawnego i skutecznego wykonywania tych zadań.] 

 

Art.  119zv. 

§  1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zażądać blokady rachunku podmiotu 

kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w 

szczególności wyniki analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1, wskazują, że 

podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi 

lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku 

podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać. 

§  2. Żądanie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego zawiera: 

1) oznaczenie numeru rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

2) okres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego. 

§  3. W przypadku, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

przekazuje: 

1) bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej - żądanie blokady 

rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

2) właściwemu dla podmiotu kwalifikowanego naczelnikowi urzędu skarbowego, 

naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz prokuratorowi - zawiadomienie o 

blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane określone w żądaniu 

blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego. 

§  4. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie po otrzymaniu 

żądania, o którym mowa w § 3 pkt 1: 

1) odnotowują datę i godzinę jego otrzymania; 

2) dokonują blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

3) informują Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o: 

a) dacie i godzinie otrzymania żądania, o którym mowa w § 3 pkt 1, i dokonania 

blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz saldzie tego rachunku 
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podmiotu kwalifikowanego w momencie dokonania blokady rachunku podmiotu 

kwalifikowanego, 

b) nieprowadzeniu rachunku podmiotu kwalifikowanego wskazanego w żądaniu, o 

którym mowa w § 3 pkt 1. 

§  4a. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa nie ujawniają podmiotowi 

kwalifikowanemu informacji o przekazaniu żądania lub dokonaniu blokady rachunku 

podmiotu kwalifikowanego. 

§  4a. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa nie ujawniają podmiotowi 

kwalifikowanemu informacji o przekazaniu żądania lub dokonaniu blokady rachunku 

podmiotu kwalifikowanego. 

§  4b. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa informują podmiot 

kwalifikowany o przekazaniu żądania lub dokonaniu blokady rachunku podmiotu 

kwalifikowanego wyłącznie na jego wniosek, po uprzednim potwierdzeniu przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, że wszystkie przekazane żądania blokady rachunków 

tego podmiotu kwalifikowanego zostały wykonane. 

§  4c. W przypadku złożenia dyspozycji przeprowadzenia transakcji dotyczących rachunku 

podmiotu kwalifikowanego będącego przedmiotem blokady bank oraz spółdzielcza kasa 

oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie informują Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej o: 

1) dacie i godzinie złożenia dyspozycji; 

2) treści transakcji będącej przedmiotem dyspozycji w zakresie określonym w art. 119zr § 

3. 

§  4d. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 4b, bank oraz spółdzielcza 

kasa oszczędnościowo-kredytowa informują Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o: 

1) dacie i godzinie złożenia wniosku; 

2) adresie poczty elektronicznej, z którego złożono wniosek, jeżeli jest dostępny - w 

przypadku gdy wniosek został złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

3) adresie IP, z którego nastąpiło logowanie, jeżeli jest dostępny - w przypadku gdy 

wniosek został złożony za pośrednictwem serwisu internetowego służącego do obsługi 

rachunku podmiotu kwalifikowanego lub w inny sposób umożliwiający identyfikację 

tego adresu; 

4) numerze telefonu, za pośrednictwem którego został złożony wniosek, jeżeli jest 

dostępny - w przypadku gdy wniosek został złożony telefonicznie; 
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5) adresie placówki banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej albo ich 

oddziału, w których został złożony wniosek - w przypadku gdy wniosek został 

złożony osobiście; 

6) adresie nadawcy, jeżeli jest dostępny - w przypadku gdy wniosek został złożony za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. - Prawo pocztowe. 

§  5. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest skuteczna również w odniesieniu do 

rachunku podmiotu kwalifikowanego, którego podmiot kwalifikowany jest 

współposiadaczem. 

§  6. Szef Krajowej Administracji Skarbowej niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której 

mowa w § 4 pkt 3 lit. a, w odniesieniu do wszystkich żądań dotyczących podmiotu 

kwalifikowanego przekazanych do momentu otrzymania tej informacji, przekazuje temu 

podmiotowi zawiadomienie o blokadzie jego rachunku zawierające dane określone w tych 

żądaniach. 

§  7. W okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej: 

1) może ograniczyć zakres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego lub 

2) uchyla blokadę, jeżeli stwierdzi, że ustała przesłanka blokady rachunku podmiotu 

kwalifikowanego. 

§  8. Do ograniczenia zakresu oraz uchylenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego 

przepisy § 2-6 stosuje się odpowiednio. 

§  9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przeprowadza, nie rzadziej niż raz na 

kwartał, kontrolę przestrzegania przepisów § 1, 2, 6 i 7 przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, a w przypadku upoważnienia, zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie [art. 119zma] <art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o 

Krajowej Administracji Skarbowej>, innego organu Krajowej Administracji Skarbowej 

- przez ten organ. 

Art.  144. 

§  1.   (uchylony). 

[§  1a.   Organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że 

doręczenie następuje w siedzibie organu podatkowego.] 

http://lex.senat.pl/#/document/17938059?cm=DOCUMENT
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<§ 1a. Organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że 

doręczenie następuje na konto w systemie teleinformatycznym organu podatkowego 

albo w siedzibie organu podatkowego.> 

§  1b.   W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a, organ 

podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez: 

1) operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 

2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, albo 

2) pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych 

pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na 

podstawie odrębnych przepisów. 

§  1c.   W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a i § 1b 

pkt 1, organ podatkowy doręcza pisma: 

1) przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. - Prawo pocztowe, albo 

2) za pokwitowaniem przez pracowników urzędu obsługującego ten organ, 

funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub 

przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. 

§  1d.   W przypadku doręczenia decyzji, której organ podatkowy nadał rygor 

natychmiastowej wykonalności, albo decyzji, która podlega natychmiastowemu 

wykonaniu z mocy ustawy, organ może doręczyć decyzję w sposób określony w § 1c. 

Przepisów § 1a i § 1b pkt 1 nie stosuje się. 

[§  2.   W zakresie spraw określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 3f § 4 organ podatkowy może, za zgodą adresata, doręczać pisma przez portal 

podatkowy. 

§  2a.   Wyrażenie i wycofanie zgody, o której mowa w § 2, następuje przez portal podatkowy. 

§  2b.   Wycofanie zgody, o której mowa w § 2, wywołuje skutki prawne z upływem dnia 

roboczego następującego po jej wycofaniu. 

§  2c.   W przypadku wyrażenia albo wycofania zgody, o której mowa w § 2, organ podatkowy 

poucza o skutkach prawnych wynikających z jej wyrażenia albo wycofania. 

§  2d.   W przypadku doręczania pisma przez portal podatkowy pismo uznaje się za doręczone 

w dniu wskazanym w urzędowym poświadczeniu odbioru, a w przypadku jego braku - po 

upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma na portalu podatkowym.] 

§  3.   (uchylony). 
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§  4.   W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a, gdy 

organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać 

sołtys, za pokwitowaniem. 

§  5. Doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą 

podatkowym oraz organom administracji publicznej następuje za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego. 

 

Art.  168. 

[§  1.  Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) wnosi się 

na piśmie lub ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na 

adres do doręczeń elektronicznych lub przez portal podatkowy.] 

<§ 1. Podania wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci 

elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem 

konta w systemie teleinformatycznym organu podatkowego.> 

§  1a.  (uchylony). 

§  2. Podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której 

pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo 

miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator 

podatkowy, a w przypadku nierezydentów - numer i serię paszportu lub innego 

dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie 

posiadają identyfikatora podatkowego, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym 

w przepisach szczególnych. 

§  3.   Podanie wniesione na piśmie albo ustnie do protokółu powinno być podpisane przez 

wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Jeżeli podanie 

wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje 

za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. 

§  3a.   Podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych lub [przez portal podatkowy] 

<za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu podatkowego> 

powinno zawierać dane w ustalonym formacie zawartym we wzorze podania określonym 

w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego 

wzoru. 

§  3b.   (uchylony). 
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§  4.   Organ podatkowy obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący 

tego zażąda. 

§  4a.   (uchylony). 

§  5. (uchylony). 

Art. 297e. 

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia:  

1) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym,  

2) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r.  o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,  

3) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

4) Policji – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 1 ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 

2448 oraz z 2022 r. poz. 655),  

5) Straży Granicznej – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 1 

ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333 oraz z 2022 r. poz. 655),  

6) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych – w zakresie niezbędnym do 

podejmowania środków ograniczających w związku z działaniami destabilizującymi 

sytuację w Ukrainie– dane niezawarte w aktach spraw podatkowych inne niż 

określone w art. 297c,jeżeli znajdują się w Centralnym Rejestrze Danych 

Podatkowych <,> 

<7) prokuratorowi – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 3 

§ 1 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 66, 1236 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 655), 

8) Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego – w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. 

o nadzorze nad rynkiem finansowym> 
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§ 2. Dane, o których mowa w § 1, mogą być udostępniane również za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. 

Art.  299. 

§  1. Organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z 

wyłączeniem informacji określonych w art. 182, organom i osobom wymienionym w art. 

298. 

§  2.   Organy podatkowe udostępniają informacje wynikające z akt spraw podatkowych w 

zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz ratyfikowanych umowach 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, a także w porozumieniach 

zawartych na podstawie tych umów. 

§  3. Informacje, o których mowa w § 1, udostępniane są również: 

1) (uchylony). 

2) (uchylony). 

3) powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy; 

4) jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

5) jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

6) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w celu realizacji zadań określonych 

w przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; 

7) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań 

ustawowych; 

8) komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze 

sporządzaniem spisu inwentarza oraz administracyjnym organom egzekucyjnym w 

związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 

8a) upoważnionemu przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę albo marszałka 

województwa kierownikowi jednostki organizacyjnej jednostki samorządu 

terytorialnego niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej 

jednostki, do wykonywania w jego imieniu praw i obowiązków wierzyciela na 

podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie 

niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub 

zabezpieczającego; 

8b) upoważnionemu przez organ egzekucyjny kierownikowi jednostki organizacyjnej 

gminy niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16799056_art(299)_1?pit=2022-05-06
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jednostki, do działania w jego imieniu jako organ egzekucyjny na podstawie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do 

wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego; 

9) wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub wojewodom w zakresie prowadzonych 

postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów lub 

świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji 

alimentów; 

9a) wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast właściwym ze względu na miejsce 

położenia mieszkania w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie dopłat do 

czynszu, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w 

ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 551 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223); 

10) ośrodkom pomocy społecznej, centrom usług społecznych i powiatowym centrom 

pomocy rodzinie w zakresie prowadzonych postępowań o świadczenia z pomocy 

społecznej; 

11) służbom statystyki publicznej w zakresie wynikającym z programu badań 

statystycznych; 

12) instytucjom zajmującym się obsługą, kontrolą lub audytem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej lub środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z 

innych źródeł zagranicznych; 

13) organizacjom pożytku publicznego - w zakresie i na zasadach określonych w 

ustawach podatkowych; 

14) akredytowanym agencjom płatniczym realizującym zadania w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej; 

14a) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w celu realizacji zadań ustawowych 

związanych z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, w szczególności w zakresie produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; 

15) organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w celu realizacji jej zadań 

ustawowych; 

15a) organom Państwowej Inspekcji Pracy - w zakresie niezbędnym do realizacji jej 

zadań ustawowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 9a, 14, 14b, 15, 15b-

http://lex.senat.pl/#/document/18746456?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16799056_art(299)_2?pit=2022-05-06
http://lex.senat.pl/#/document/17348443?unitId=art(10)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17348443?unitId=art(10)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17348443?unitId=art(10)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17348443?unitId=art(10)ust(1)pkt(9(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17348443?unitId=art(10)ust(1)pkt(14)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17348443?unitId=art(10)ust(1)pkt(14(b))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17348443?unitId=art(10)ust(1)pkt(15)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17348443?unitId=art(10)ust(1)pkt(15(b))&cm=DOCUMENT
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15d ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1251); 

16) Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w celu realizacji jego zadań ustawowych; 

17) organom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w związku z 

kontrolami przeprowadzanymi na podstawie art. 17c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 

o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 630) oraz w 

zakresie prowadzonych postępowań w sprawie wymierzenia kar pieniężnych na 

podstawie art. 40a ust. 1-3a tej ustawy. 

§  4. Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników mogą być 

udostępniane: 

1) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

2) organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym; 

3) wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub wojewodom w zakresie prowadzonych 

postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów lub 

świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji 

alimentów. 

§  5. (uchylony). 

<§ 5a. Wnioski o udostępnienie informacji, o których mowa w § 3 pkt 8 i § 4 pkt 2, 

będących w posiadaniu organów Krajowej Administracji Skarbowej, komornicy 

sądowi składają za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym. 

§ 5b. W przypadku, o którym mowa w § 5a, informacje są udostępniane za 

pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o ich udostępnienie.> 

§  6. Komornicy sądowi są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek organu podatkowego 

za udostępnienie informacji, o których mowa w § 3 pkt 8 oraz w § 4 pkt 2, chyba że 

przepisy odrębne stanowią inaczej. 

<§ 6a. W przypadku udostępnienia informacji za pośrednictwem konta w e-Urzędzie 

Skarbowym komornicy sądowi są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek 

urzędu skarbowego w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym informacja ta została udostępniona, chyba że przepisy odrębne stanowią 

inaczej lub poziom automatyzacji procesu udostępniania tych informacji uzasadnia 

nieodpłatne ich udostępnianie.> 

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

http://lex.senat.pl/#/document/17348443?unitId=art(10)ust(1)pkt(15(b))&cm=DOCUMENT
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1) wysokość opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie 

informacji komornikom sądowym, uwzględniając formę udostępnienia informacji, 

ponoszone przez organy podatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji; 

2) tryb pobierania oraz sposób uiszczania opłaty przez komorników sądowych za 

udostępnienie informacji, uwzględniając organizację czynności związanych z poborem 

opłaty i formę zapłaty opłaty.] 

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

rozporządzenia: 

1) rodzaje informacji udostępnianych nieodpłatnie komornikom sądowym za 

pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym, uwzględniając poziom 

automatyzacji procesu udostępniania tych informacji; 

2) wysokość opłaty uiszczanej za udostępnienie informacji komornikom sądowym, 

uwzględniając formę udostępnienia informacji i ponoszone przez organy 

podatkowe koszty związane z ich udostępnieniem; 

3) tryb pobierania przez organy podatkowe inne niż organy Krajowej Administracji 

Skarbowej opłaty uiszczanej za udostępnienie informacji komornikom sądowym 

oraz sposób uiszczania tej opłaty, uwzględniając organizację czynności 

związanych z poborem opłaty i formę jej zapłaty.> 

 

Art.  299e. 

[§  1. Dane z akt podatkowych Szef Krajowej Administracji Skarbowej może udostępniać za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego organom, o których mowa w art. 297 § 1 i 

art. 298, jeżeli dane te znajdują się w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych.] 

<§ 1. Dane z akt podatkowych Szef Krajowej Administracji Skarbowej może 

udostępniać: 

1) organom, o których mowa w art. 297 § 1 i art. 298, również za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, 

2) komornikom sądowym w zakresie, o którym mowa w art. 299 § 3 pkt 8 i § 4 

pkt 2, za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym 

– jeżeli dane te znajdują się w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych.> 

§  2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia służbom statystyki publicznej dane 

niezawarte w aktach spraw podatkowych w zakresie wynikającym z programu badań 

statystycznych, jeżeli znajdują się w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych. 
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Art.  306e. 

§  1. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się 

na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od 

innych organów podatkowych. 

§  2. Przed wydaniem zaświadczeń, o których mowa w § 1, ustala się, czy w stosunku do 

wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie 

wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępowanie jest prowadzone i 

zgromadzony materiał dowodowy pozwala na jego zakończenie, powinna być 

niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań 

podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu. 

§  3. Nie można odmówić wydania zaświadczenia, jeżeli nie jest możliwe doręczenie decyzji 

kończącej postępowanie podatkowe, o którym mowa w § 2, przed upływem terminu 

określonego w art. 306a § 5. Wydając zaświadczenie, organ podaje informację o 

prowadzonym postępowaniu lub jego zakończeniu. 

§  4. Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje: 

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest: 

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie 

ich wysokości, 

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż 

podatkowe zobowiązań wnioskodawcy, 

[c) postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;] 

2) dotyczące: 

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów, 

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została 

rozłożona na raty. 

§  5. Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczona lub 

rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent, do dnia upływu terminów, 

o których mowa w art. 49 § 1, nie posiada zaległości podatkowych. 

§  6. W zakresie, o którym mowa w art. 239d, uznaje się, że do czasu wydania ostatecznej 

decyzji nie istnieje zaległość podatkowa. 

§  7. Przepisy § 1-3 i 5 stosuje się odpowiednio w zakresie odsetek za zwłokę, o których 

mowa w art. 53a. 
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Art.  306i. 

[§  1. Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o wysokości jego 

dochodu lub obrotu.] 

<§ 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o wysokości jego 

dochodu.> 

§  1a. W razie śmierci podatnika zaświadczenie, o którym mowa w § 1, wydaje się na 

wniosek wstępnego, zstępnego lub małżonka, którzy uprawdopodobnią, że mogą być 

spadkobiercami. 

[§  2. W zaświadczeniach dotyczących wysokości dochodu lub obrotu stwierdza się wyłącznie, 

czy wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem: 

1) podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z określeniem wysokości 

obrotu; 

2) podatku dochodowego (we wszystkich formach opodatkowania); w przypadku 

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych - z 

określeniem wysokości dochodu przyjętego do podstawy opodatkowania, a w 

przypadku osób prawnych - z określeniem wysokości dochodu przyjętego do podstawy 

opodatkowania, jak również kwoty podatku należnego.] 

<§ 2. W zaświadczeniach o wysokości dochodu stwierdza się, czy wnioskodawca jest albo 

nie jest podatnikiem podatku dochodowego, we wszystkich formach opodatkowania. 

W przypadku opodatkowania na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, 

art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych podaje się także 

informację o wysokości przychodu, dochodu, odliczonych składek na ubezpieczenia 

społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne lub podatku należnego.> 

 

Art.  306k. 

W sprawach nieuregulowanych w art. 306a-306ia oraz art. 306l stosuje się odpowiednio 

przepisy rozdziałów 1-6, 8 i 9, z wyłączeniem art. 171a, rozdziałów 10-12, 14, 16 oraz 23 

działu IV. 

<Art. 306ka. 

W przypadku gdy zaświadczenia są generowane automatycznie w e-Urzędzie 

Skarbowym, przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio.> 
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USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, 2105 i 2427) 

 

Art.  21c. 

1. Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia 

podatnikowi, z wyjątkiem podatnika składającego zeznanie w związku z prowadzoną 

pozarolniczą działalnością gospodarczą oraz podatnika będącego przedsiębiorstwem w 

spadku, za pośrednictwem [portalu podatkowego] <konta w e-Urzędzie Skarbowym> 

zeznanie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2, uwzględniając w nim dane będące w 

posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane o wpłaconym w trakcie 

roku podatkowego przez podatnika ryczałcie. 

2. Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego 

na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie 

zeznania w dniu dokonania akceptacji. 

2a. Akceptacja przez podatnika zmian wprowadzonych do złożonego zeznania oznacza 

złożenie korekty zeznania w dniu dokonania tej akceptacji. 

3. Podatnik składa zeznanie na zasadach określonych w art. 21, jeżeli nie dokona akceptacji 

udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo je 

odrzuci przed tym terminem. 

4. Akceptacji i odrzucenia udostępnionego zeznania oraz akceptacji zmian wprowadzonych 

do złożonego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem [portalu podatkowego] 

<konta w e-Urzędzie Skarbowym>. 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859) 

 

Art.  16. 

§  1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który 

po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, 

ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w 

jego popełnieniu. 
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§  2. Przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony 

organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność 

publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Jeżeli czyn zabroniony 

nie polega na uszczupleniu tej należności, a orzeczenie przepadku przedmiotów jest 

obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty, natomiast w razie niemożności ich 

złożenia - uiścić ich równowartość pieniężną; nie nakłada się obowiązku uiszczenia ich 

równowartości pieniężnej, jeżeli przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 

pkt 4. 

§  3. Jeżeli złożone przedmioty podlegające przepadkowi mogą ulec szybkiemu zniszczeniu 

lub zepsuciu, ich przechowywanie byłoby połączone z niewspółmiernymi kosztami lub 

nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie ich wartości, organ 

postępowania przygotowawczego nakłada na sprawcę obowiązek uiszczenia ich 

równowartości pieniężnej, chyba że przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 

29 pkt 4. 

§  4.  Zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu. 

<§ 4a. Zawiadomienie do finansowego organu postępowania przygotowawczego może 

być wniesione także za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.> 

§  5. Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone: 

1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o 

popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego; 

2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności 

przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia 

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie 

dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony. 

§  6. Przepisu § 1 nie stosuje się wobec sprawcy, który: 

1) kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego; 

2) wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego 

czynu zabronionego; 

3) zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego 

albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia, o którym mowa w 

§ 1, dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku; 

4) nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 

skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony. 
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Art.  53. 

§  1. Czyn zabroniony jest to zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby 

nie stanowiło ono przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Określenie 

czynu zabronionego jako przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może 

nastąpić tylko w niniejszym kodeksie. 

§  2. Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny 

w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. 

§  3. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny 

określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności 

publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości 

minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest 

także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. 

§  4. Minimalne wynagrodzenie jest to wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2207). 

§  5. Zagrożenie karne jest to zagrożenie karą przewidziane w odpowiednim przepisie tytułu I 

działu II - Część szczególna, określającym dany typ przestępstwa skarbowego lub 

wykroczenia skarbowego. 

§  6. Ustawowy próg, o którym mowa w tytule I w dziale II - Część szczególna, jest to 

wysokość kwoty określonej w § 3 zdanie pierwsze. 

§  7. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego bierze się pod uwagę 

rodzaj i charakter zagrożonego lub naruszonego dobra, wagę naruszonego przez sprawcę 

obowiązku finansowego, wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie 

należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego, jak 

również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonej reguły ostrożności i 

stopień jej naruszenia. 

§  8. W rozumieniu kodeksu wypadek mniejszej wagi jest to czyn zabroniony jako 

wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne 

okoliczności - zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe - zawiera niski stopień 

społecznej szkodliwości czynu, w szczególności gdy uszczuplona lub narażona na 

uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu z § 6, a 

sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące 

lekceważenie przez sprawcę porządku finansowoprawnego lub reguł ostrożności 

http://lex.senat.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
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wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu 

zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z pobudek 

zasługujących na uwzględnienie. 

§  9. W rozumieniu kodeksu zasada terytorialności, o której mowa w art. 3 § 2, obejmuje 

również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w 

której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem 

międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna 

morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych. 

§  10. Za statek wodny uważa się także stałą platformę umieszczoną na szelfie 

kontynentalnym. 

§  11. Przestępstwo skarbowe skierowane przeciwko istotnym interesom finansowym państwa 

polskiego, o którym mowa w art. 3 § 3, jest to takie przestępstwo skarbowe, które zagraża 

Skarbowi Państwa powstaniem uszczerbku finansowego w wysokości co najmniej 

dziesięciokrotności wielkiej wartości. 

§  12. Przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju są to przestępstwa skarbowe określone w 

tym samym rozdziale kodeksu; przestępstwa skarbowe z użyciem przemocy lub groźby jej 

użycia uważa się za przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju. 

§  13. Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo 

innego. 

§  14. Mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie 

przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

§  15. Duża wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego 

przekracza pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia. 

§  16. Wielka wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego 

przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia. 

§  17. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, jako wartość przedmiotu czynu zabronionego 

przyjmuje się jego wartość rynkową, ustaloną według przeciętnej ceny rynkowej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie braku tych danych - na podstawie 

oszacowania. O wartości rozstrzyga czas popełnienia czynu zabronionego, a gdy nie 

można go ustalić - czas jego ujawnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

§  18. W rozumieniu kodeksu środek przewozowy jest to przedmiot używany do przewozu 

osób lub towarów, w szczególności: pojazd drogowy, szynowy środek transportu, 

przyczepa, naczepa, jednostka pływająca oraz statek powietrzny. 
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§  19. Młodociany jest to osoba, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie 

ukończyła 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. 

§  20. Dokument jest to każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest 

związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód 

prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. 

§  21. Księgami są: 

1) księgi rachunkowe; 

2) podatkowa księga przychodów i rozchodów; 

3) ewidencja; 

4) rejestr; 

5) inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a 

w szczególności zapisy kasy rejestrującej. 

§  22. Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. 

§  23. Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa. 

§  24. (uchylony). 

§  25. (uchylony). 

§  26. W rozumieniu kodeksu należność publicznoprawna jest to należność państwowa lub 

samorządowa, będąca przedmiotem przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 

skarbowego; należnością państwową jest podatek stanowiący dochód budżetu państwa, 

należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji lub należność celna, a 

należnością samorządową - podatek stanowiący dochód jednostki samorządu 

terytorialnego lub należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji. 

§  26a. W rozumieniu kodeksu należnością publicznoprawną, w tym podatkiem, jest także 

należność stanowiąca przychód budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetu 

zarządzanego przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, w rozumieniu wiążących 

Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa Unii Europejskiej, będąca przedmiotem 

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. 

§  27. Należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona 

liczbowo kwota pieniężna, od której uiszczenia lub zadeklarowania uiszczenia w całości 

lub w części osoba zobowiązana uchyliła się i w rzeczywistości ten uszczerbek finansowy 

nastąpił. 
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§  28. Narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej czynem zabronionym jest to 

spowodowanie konkretnego niebezpieczeństwa takiego uszczuplenia - co oznacza, że 

zaistnienie uszczerbku finansowego jest wysoce prawdopodobne, choć nie musi nastąpić. 

§  29. Przepisy § 27 i 28 stosuje się odpowiednio do następujących określeń: "kwota 

niewpłaconego podatku", "nienależny zwrot należności celnej lub umorzenie należności 

celnej należnej do zapłacenia", "nienależny zwrot należności podatkowej", "nie pobiera 

podatku", "nie wpłaca w terminie podatku", "pobrany podatek", "pobranego podatku nie 

wpłaca", "podatek" oraz "wypłata lub pobranie nienależnej, nadmiernej lub wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem dotacji lub subwencji". 

§  30. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia, a w szczególności: "czynności sprawdzające", 

"deklaracja", "informacja podatkowa", "inkasent", "kontrola podatkowa", "obowiązek 

podatkowy", "podatek", "podatnik", "płatnik", "zwrot podatku" "schemat podatkowy", 

"schemat podatkowy standaryzowany", "NSP", mają znaczenie nadane im w ustawie z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że określenie: 

1) "podatek" oznacza również zaliczkę na podatek, ratę podatku, a także opłaty, inne 

niepodatkowe należności budżetu państwa o podobnym charakterze daninowym oraz 

daninę solidarnościową, o której mowa w art. 30h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych; 

2) "podatnik" oznacza również osobę zobowiązaną do uiszczenia opłat, niepodatkowych 

należności budżetu państwa o podobnym charakterze daninowym oraz daniny 

solidarnościowej, o której mowa w art. 30h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

§  30a. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "podatnik" oznacza również podmiot 

zobowiązany do uiszczenia należności, o których mowa w § 26a. 

§  30b. (uchylony). 

§  30c. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia "informacja podsumowująca", "mechanizm 

podzielonej płatności" oraz "procedura magazynu typu call-off stock" mają znaczenie 

nadane im w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2020 r. poz. 106, z późn. zm.) 

§  30d. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "dokument handlowy zastępujący 

uproszczony dokument towarzyszący", "dokument zastępujący e-AD", "dostawa 

wewnątrzwspólnotowa", "e-AD", "eksport", "import", "legalizacyjne znaki akcyzy", 

"nabycie wewnątrzwspólnotowe", "numer referencyjny", "procedura zawieszenia poboru 
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akcyzy", "przedpłata akcyzy", "skład podatkowy", "System", "terytorium kraju", 

"terytorium państwa członkowskiego", "uproszczony dokument towarzyszący", 

"uszkodzone znaki akcyzy", "wyroby akcyzowe", "znaki akcyzy", "zniszczone znaki 

akcyzy" mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72 i 255). 

§  30e. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "koncentrat", "urobek rudy miedzi" oraz 

"wydobycie miedzi oraz srebra" mają znaczenia nadane im w ustawie z dnia 2 marca 2012 

r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2020 r. poz. 452). 

§  30f. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia "sprawozdanie finansowe" i "sprawozdanie z 

badania" mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1415). 

§  31. Użyte w kodeksie określenia "kontrola celno-skarbowa", "nabycie sprawdzające", 

"audyt", "czynności audytowe", "urzędowe sprawdzenie" <, składanie za pośrednictwem 

konta w e-Urzędzie Skarbowym”, „doręczenie na konto w e-Urzędzie Skarbowym”> 

mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

§  31a. (uchylony). 

§  32. Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenia, a w szczególności: "dozór celny", "kontrola 

celna", "magazyn czasowego składowania", "odprawa czasowa", "organ celny", 

"pozwolenie", "przedstawienie towaru organowi celnemu", "skład celny", "stawka celna", 

"wolny obszar celny", "zamknięcie celne", "zgłoszenie celne", mają znaczenie nadane im 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 

października 2013 r. ustanawiającym unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 

10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "unijnym kodeksem celnym", w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. 

ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny 

(Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającym 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do 

szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. 
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Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.). Określenie "należność celna" oznacza 

odpowiednio "należności celne przywozowe" i "należności celne wywozowe" w 

rozumieniu unijnego kodeksu celnego. 

§  33. Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenie "reglamentacja pozataryfowa" oznacza 

odpowiednio środki polityki handlowej ustanowione przez Wspólnotę Europejską w 

ramach wspólnej polityki handlowej postanowieniami wspólnotowymi stosowanymi w 

odniesieniu do ograniczenia świadczenia usług, wywozu lub przywozu towarów, takie jak 

środki nadzoru lub ochrony, ograniczenia ilościowe i zakazy przywozu oraz wywozu, a 

także środki administrowania obrotem towarami lub usługami z zagranicą, ustanowione 

przez właściwy organ administracji państwowej. 

§  33a. Jeżeli przedmiotem czynu zabronionego określonego w rozdziale 7 kodeksu jest towar 

wprowadzany na obszar celny Wspólnoty, przez wartość przedmiotu czynu zabronionego 

rozumie się wartość celną towaru. 

§  34. Użyte w rozdziale 8 kodeksu określenia, a w szczególności: "działalność kantorowa", 

"indywidualne zezwolenie dewizowe", "jednostki uczestnictwa w funduszu zbiorowego 

inwestowania", "kontrola", "kraj", "kraje trzecie", "krajowe środki płatnicze", 

"nierezydent", "nierezydent z kraju trzeciego", "obrót dewizowy", "obrót dewizowy z 

zagranicą", "papiery wartościowe", "rezydent", "uprawniony bank", "wartości dewizowe", 

"waluta polska", "waluta wymienialna", "zagraniczne środki płatnicze", "zezwolenie 

dewizowe", mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo 

dewizowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1708). 

§  35. Użyte w rozdziale 9 kodeksu określenia, a w szczególności: "gra bingo fantowe" "gra 

losowa", "gra na automacie", "loteria audioteksowa", "loteria fantowa", "loteria 

promocyjna", "zakłady wzajemne", "koncesja", "zezwolenie", mają znaczenie nadane im 

w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094). 

§  35a. Ilekroć w ustawie jest mowa o "automacie" lub "grze na automacie" rozumie się przez 

to także odpowiednio "automat o niskich wygranych" lub "grę na automacie o niskich 

wygranych" w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

§  36. Żołnierz jest to osoba, która pełni czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej 

służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie; przepisy Kodeksu karnego skarbowego 

dotyczące żołnierzy stosuje się odpowiednio także do żołnierzy sił zbrojnych państw 

obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków ich 
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personelu cywilnego, jeżeli ich przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe 

pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. 

§  37. Finansowym organem postępowania przygotowawczego jest: 

1) naczelnik urzędu skarbowego; 

2) naczelnik urzędu celno-skarbowego; 

3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

§  38. Niefinansowy organ postępowania przygotowawczego jest to: 

1) Straż Graniczna; 

2) Policja; 

3) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

4) Żandarmeria Wojskowa; 

5) Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

§  39. Organem nadrzędnym nad finansowym organem postępowania przygotowawczego jest: 

1) miejscowo właściwy dyrektor izby administracji skarbowej - w sprawach należących 

do właściwości naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celno-

skarbowego; 

2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej - jeżeli postanowienie lub zarządzenie wydał 

organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego 

określony w pkt 1; 

3) minister właściwy do spraw finansów publicznych - w sprawach należących do 

właściwości Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

§  39a. Organem nadrzędnym nad niefinansowymi organami postępowania 

przygotowawczego określonymi w § 38 pkt 1-3 jest prokurator, a nad niefinansowym 

organem postępowania przygotowawczego określonym w § 38 pkt 4 - prokurator do 

spraw wojskowych. 

§  40. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej jest to osoba fizyczna, osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, którą organ 

prowadzący postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe wezwał do udziału w tym 

charakterze. 

§  41. Interwenientem jest podmiot, który nie będąc podejrzanym lub oskarżonym w 

postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zgłosił w 

tym postępowaniu roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi, a zgłoszenie 

to zostało przyjęte. 
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Art.  114b. 

W razie uzasadnionej potrzeby akta sprawy można udostępnić, wydać z nich odpisy lub kopie 

także organom prowadzącym kontrolę podatkową, kontrolę celno-skarbową, postępowanie 

podatkowe, celne lub administracyjne, w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

przeprowadzenia tej kontroli lub tego postępowania. 

 

<Art. 114c. 

W postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez finansowe organy 

postępowania przygotowawczego: 

1) wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma mogą być doręczane także na konto w e-

Urzędzie Skarbowym; 

2) pisma skierowane do tych organów mogą być wnoszone także za pośrednictwem 

konta w e-Urzędzie Skarbowym.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z 

późn. zm.) 

Art.  108b. 

1. Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego wydaje, w drodze postanowienia, 

zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku 

VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT. 

1a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, służy zażalenie. 

2. Podatnik we wniosku określa wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, jaka 

ma zostać przekazana. 

3. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie w terminie 60 dni od dnia otrzymania 

wniosku. W postanowieniu naczelnik urzędu skarbowego określa wysokość środków, jaka 

ma zostać przekazana. 

4. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje, przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, informację o 

postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, bankowi albo spółdzielczej kasie 
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oszczędnościowo-kredytowej, które prowadzą rachunek VAT wskazany we wniosku. 

Informacja zawiera dane niezbędne do realizacji postanowienia, w tym: 

1) numer rachunku VAT, o którym mowa w ust. 1; 

2) numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, o których mowa w ust. 1; 

3) wysokość środków, o których mowa w ust. 3. 

5. Naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody na przekazanie 

środków zgromadzonych na rachunku VAT: 

1) w przypadku posiadania przez podatnika zaległości z tytułu podatków i należności, o 

których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe - w wysokości odpowiadającej tej zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, 

według stanu na dzień wydania decyzji; 

2) w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że: 

a) zobowiązanie podatkowe z tytułu podatków i należności, o których mowa w art. 

62b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, nie 

zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza 

wymagalnych zobowiązań podatkowych lub dokonuje czynności polegających na 

zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań 

podatkowych, lub 

b) wystąpi zaległość podatkowa z tytułu podatków i należności, o których mowa w art. 

62b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub 

zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe. 

5a.   Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy zaległości podatkowe zostały 

objęte decyzją wydaną na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. 

6. Podatnik będący państwową jednostką budżetową dysponuje środkami zgromadzonymi na 

rachunkach VAT prowadzonych dla rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 

196 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 305), na podstawie przepisów tej ustawy. 

7.   W przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub spółki handlowej niemającej osobowości 

prawnej z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, mogą wystąpić również osoby, które były 

wspólnikami tych spółek. Przepisy ust. 2-5a stosuje się odpowiednio. 

8. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić również podmiot niebędący 

podatnikiem: 

http://lex.senat.pl/#/document/16799069?unitId=art(62(b))ust(2)pkt(2)lit(a)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799069?unitId=art(62(b))ust(2)pkt(2)lit(a)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799069?unitId=art(62(b))ust(2)pkt(2)lit(a)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799069?unitId=art(62(b))ust(2)pkt(2)lit(a)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799069?unitId=art(62(b))ust(2)pkt(2)lit(a)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(196)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(196)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(196)ust(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?cm=DOCUMENT
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1)  posiadający środki na rachunku VAT, przy czym przepisy ust. 2-5a stosuje się 

odpowiednio; 

2) nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym przepisy ust. 2-4 stosuje się 

odpowiednio. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8: 

1) pkt 1, właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego: 

a) właściwy według adresu miejsca zamieszkania - w przypadku osoby fizycznej, 

b) właściwy według adresu siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą 

fizyczną; 

2) pkt 2, właściwym organem podatkowym jest naczelnik drugiego urzędu skarbowego. 

10.   W przypadku przekazania środków pieniężnych na rachunek techniczny, o którym mowa 

w art. 62e ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, podatnik może 

wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na wypłatę 

tych środków. 

11.   We wniosku, o którym mowa w ust. 10, podatnik określa numer rachunku VAT, z 

którego nastąpiło przekazanie środków na rachunek techniczny, o którym mowa w art. 

62e ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, oraz wysokość 

środków, jaka ma zostać wypłacona z tego rachunku technicznego. 

12.   W przypadku, o którym mowa w ust. 10, naczelnik urzędu skarbowego wydaje 

postanowienie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. W postanowieniu 

naczelnik urzędu skarbowego określa wysokość środków, jaka ma zostać wypłacona. 

Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio. 

13.   Do wniosku, o którym mowa w ust. 10, przepisy ust. 5, 5a i ust. 7 zdanie pierwsze 

stosuje się odpowiednio. 

14.   Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje <przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego albo>, z użyciem środków komunikacji elektronicznej, informację 

o postanowieniu, o którym mowa w ust. 12, bankowi, który prowadzi rachunek 

techniczny, o którym mowa w art. 62e ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe. Informacja zawiera dane niezbędne do realizacji postanowienia, w tym: 

1) numer rachunku VAT, z którego nastąpiło przekazanie środków na rachunek 

techniczny, o którym mowa w art. 62e ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe; 

http://lex.senat.pl/#/document/16799069?unitId=art(62(e))ust(3)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799069?unitId=art(62(e))ust(3)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799069?unitId=art(62(e))ust(3)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799069?unitId=art(62(e))ust(3)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799069?unitId=art(62(e))ust(3)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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2) wysokość środków, o których mowa w ust. 12. 

15.   Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, może wystąpić również podmiot niebędący 

podatnikiem: 

1) którego środki pieniężne zostały przekazane na rachunek techniczny, o którym mowa w 

art. 62e ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, przy czym 

przepisy ust. 5, 5a, ust. 9 pkt 1, ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio; 

2) nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym przepisy ust. 9 pkt 2, ust. 11 

i 12 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1856) 

 

Art.  10a. 

1. Wymiana informacji z organami celnymi drogą elektroniczną, w szczególności deklaracji 

lub zgłoszeń, jest dokonywana przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-

Celnych, zwaną dalej "PUESC". 

2. Wymiana informacji, o której mowa w ust. 1, wymaga uprzedniej rejestracji na PUESC 

oraz przedstawienia organowi celnemu dokumentu potwierdzającego zakres uprawnień do 

korzystania z usług oferowanych na PUESC. 

2a. Adwokat, radca prawny i doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis dokumentu, 

o którym mowa w ust. 2. Odpis takiego dokumentu może również uwierzytelnić osoba 

uprawniona przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na korzystanie ze statusu 

upoważnionego przedsiębiorcy lub pozwolenie na stosowanie uproszczeń w rozumieniu 

przepisów celnych, jeżeli uprawnienie takie wynika z treści przedstawionego organom 

celnym upoważnienia dla tej osoby. Organ celny może w przypadku wątpliwości zażądać 

okazania oryginału dokumentu, o którym mowa w ust. 2. 

2b. Jeżeli odpis dokumentu, o którym mowa w ust. 2, został sporządzony w formie 

dokumentu elektronicznego, jego uwierzytelnienia dokonuje się, opatrując odpis 

podpisem, o którym mowa w art. 10b ust. 1. Odpis dokumentu jest sporządzany w 

formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy 

http://lex.senat.pl/#/document/16799069?unitId=art(62(e))ust(3)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17181936?unitId=art(18)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641). 

[3. Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej może następować przez 

PUESC.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 oraz z 

2022 r. poz. 91, 655, 764 i 830) 

Art.  3a. 

1. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej lub wydanie 

zaświadczenia, jeżeli dokonanie tej czynności lub wydanie zaświadczenia następuje na 

podstawie zgłoszenia lub na wniosek, które przekazane zostały za pośrednictwem 

polskiego konsula albo, jeżeli doręczenie dokumentu potwierdzającego dokonanie 

czynności urzędowej lub zaświadczenia dokonywane jest za pośrednictwem polskiego 

konsula, za pobraniem opłaty konsularnej. 

2. Konsul dokonując czynności, o których mowa w ust. 1, zobowiązany jest poinformować 

organ administracji publicznej o pobraniu opłaty konsularnej. 

 

<Art. 3b. 

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie przez organ Krajowej Administracji Skarbowej 

zaświadczenia na wniosek złożony za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888) 

 

Art.  57. 

<1.> Dokumenty dołączane do wniosków i zawiadomień składa się w formie oryginałów lub 

odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę 

prawnego lub doradcę podatkowego. 

<2. Wnioski i oferty przetargowe w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz dokumenty dołączane do 
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tych wniosków lub ofert przetargowych mogą być składane w postaci elektronicznej 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Koncesje. 

3. Warunkiem dostępu do konta w systemie teleinformatycznym e-Koncesje jest 

uwierzytelnienie się przez użytkownika konta w tym systemie. 

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

zakres i warunki korzystania z systemu teleinformatycznego e-Koncesje, w tym 

sposób uwierzytelniania użytkowników tego systemu teleinformatycznego, mając na 

względzie potrzebę upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych w zakresie udzielania koncesji i zezwoleń, 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i integralności danych oraz 

możliwość rozliczania działań podejmowanych w tym systemie teleinformatycznym, 

jak również potrzebę sprawnego wykonywania zadań w zakresie udzielania koncesji 

i zezwoleń.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy 

wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa 

FATCA (Dz. U. z 2020 r. poz. 166) 

Art.  2. 

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem właściwym w sprawach dotyczących 

informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA i w tym 

zakresie przysługują mu uprawnienia organu podatkowego. 

[2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić, w drodze 

rozporządzenia, podległe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej organy do 

wykonywania czynności związanych z: 

1) otrzymywaniem informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, o których 

mowa w art. 2 ust. 2 lit. a Umowy FATCA, 

2) automatyczną wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o której mowa w 

Umowie FATCA, 

3) udostępnianiem informacji, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b Umowy FATCA, 

http://lex.senat.pl/#/document/18232366?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18232366?unitId=art(2)ust(2)lit(a)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18232366?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18232366?unitId=art(2)ust(2)lit(b)&cm=DOCUMENT
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4) wyjaśnianiem uchybień mniejszej wagi lub pomyłek administracyjnych, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 Umowy FATCA 

- określając zakres upoważnienia oraz terytorialny zasięg działania upoważnionych 

organów, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji spraw 

dotyczących informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie 

FATCA, a także usprawnienia obsługi podmiotów obowiązanych do przekazywania 

informacji. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić, w drodze 

rozporządzenia, podległy Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej organ do 

przeprowadzania kontroli wykonywania przez raportującą polską instytucję finansową 

obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych, 

określając zakres upoważnienia, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego 

wykonywania tej kontroli.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 813 i 835) 

Art.  11. 

1. Organami KAS są: 

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych; 

2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej; 

3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej; 

4) dyrektor izby administracji skarbowej; 

5) naczelnik urzędu skarbowego; 

6) naczelnik urzędu celno-skarbowego. 

2. Niektóre zadania organów KAS mogą być wykonywane przez inne organy KAS. 

3. Zadania, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w zakresie poboru podatków, opłat oraz 

niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie 

odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, w zakresie 

których właściwe są inne organy, a także w zakresie poboru należności celnych oraz 

innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów, mogą być wykonywane 

http://lex.senat.pl/#/document/18232366?unitId=art(5)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18232366?cm=DOCUMENT
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przy użyciu wspólnego rachunku bankowego, w odniesieniu do określonego rodzaju 

należności. 

4. W odniesieniu do niektórych kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu 

gospodarczym lub społecznym, w szczególności wykonujących określony rodzaj 

działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość przychodu netto w 

rozumieniu przepisów o rachunkowości, zadania mogą być wykonywane przez naczelnika 

urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, 

terytorialny zasięg działania oraz siedziby dyrektorów izb administracji skarbowej, 

naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, a także 

siedzibę dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, uwzględniając potrzebę właściwej 

organizacji wykonywania zadań. 

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

określić niektóre zadania KAS, które mogą być wykonywane na obszarze całego kraju lub 

jego części przez odpowiednio dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników 

urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, niezależnie od 

terytorialnego zasięgu ich działania, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając potrzebę 

właściwej organizacji wykonywania zadań. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia: 

1) kategorie podatników i płatników, o których mowa w ust. 4, 

2) warunki zaliczania podatników i płatników, o których mowa w ust. 4, do odpowiedniej 

kategorii, 

3) naczelników urzędów skarbowych właściwych dla podatników i płatników, o których 

mowa w ust. 4, terytorialny zasięg ich działania i siedzibę, 

4) tryb zawiadamiania o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego 

- mając na względzie gospodarcze lub społeczne potrzeby podatników i płatników 

obsługiwanych przez KAS. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze 

rozporządzenia, organ KAS do wykonywania niektórych zadań KAS oraz określić 

terytorialny zasięg jego działania, mając na względzie sprawne i efektywne wykonywanie 

zadań KAS. 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/18539346_art(11)_1?pit=2022-05-06
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8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze 

rozporządzenia, naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi 

zgromadzonymi na rachunku, o którym mowa w ust. 3, oraz określić rodzaj należności 

pieniężnych, które będą obsługiwane przy użyciu tego rachunku, mając na względzie 

przygotowanie techniczne i organizacyjne urzędu obsługującego tego naczelnika. 

 

<Art. 11a. 

1. Organ KAS może upoważnić do wykonywania zadań w jego imieniu: 

1) osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS lub funkcjonariuszy – w 

przypadku upoważnień udzielanych przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; 

2) osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS obsługujące ten organ 

lub funkcjonariuszy obsługujących ten organ – w przypadku upoważnień 

udzielanych przez organy KAS inne niż określone w pkt 1. 

2. Upoważnienie obejmuje uprawnienie do udzielania dalszych upoważnień, jeżeli 

uprawnienie to zostanie wyraźnie zastrzeżone w upoważnieniu. 

3. Upoważnienie jest udzielane na piśmie w drodze imiennego upoważnienia, 

upoważnienia stanowiskowego lub aktu wewnętrznego, chyba że przepis szczególny 

stanowi inaczej. 

4. Osoba upoważniona potwierdza na piśmie przyjęcie upoważnienia. 

5. Organ KAS prowadzi rejestr upoważnień, w tym dalszych upoważnień udzielonych 

na podstawie upoważnienia udzielonego przez ten organ. 

6. W przypadku wątpliwości co do udzielenia upoważnienia lub jego zakresu organ KAS 

może potwierdzić ważność podjętych czynności. 

 

Art. 11b. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

upoważniać do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej inny 

organ KAS, określając zakres upoważnienia, upoważnione organy KAS oraz 

terytorialny zakres ich działania, mając na względzie zapewnienie sprawnego 

i skutecznego wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

2. Zadania określone w upoważnieniu, o którym mowa w ust. 1, są wykonywane przez 

upoważniony organ KAS w imieniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 



- 66 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, pozostaje bez wpływu na określoną na 

podstawie odrębnych przepisów właściwość Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej do załatwienia sprawy. 

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, uprawnia upoważniony organ KAS do 

udzielania dalszych upoważnień osobom zatrudnionym w jednostce organizacyjnej 

KAS i funkcjonariuszom, obsługującym ten organ, przy czym przepisy art. 11a ust. 

3–6 stosuje się odpowiednio.> 

Art.  29. 

1. Obsługa i wsparcie realizowane w centrum obsługi polegają na: 

1) przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień 

w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają 

podjąć działalność gospodarczą; 

2) udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji 

podatkowych; 

3) zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do [portalu podatkowego]  

<e Urzędu Skarbowego”>; 

4) informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem 

zakresu ich kompetencji. 

2. Zadania polegające na przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz 

udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego są wykonywane w 

każdym centrum obsługi, niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika 

urzędu skarbowego. 

3. Obsługa i wsparcie realizowane w centrum obsługi nie obejmują sporządzania pism, opinii, 

zeznań oraz deklaracji podatkowych. 

 

Art.  35. 

[1. Organy KAS wykonują swoje zadania w szczególności przy wykorzystaniu Centralnego 

Rejestru Danych Podatkowych, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, zwanego 

dalej "CRDP".] 

<1. Organy KAS wykonują swoje zadania w szczególności przy wykorzystaniu: 

1) Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (CRDP); 

2) Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC); 

3) e-Urzędu Skarbowego.> 
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2. Współadministratorami danych zawartych w CRDP są minister właściwy do spraw 

finansów publicznych i Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

3. [CRDP służy do:] 

<Przez CRDP rozumie się system teleinformatyczny służący do:> 

1) gromadzenia, analizy oraz przetwarzania danych wynikających z: 

a) deklaracji składanych przez podatników, płatników i ich następców prawnych, 

b) decyzji, postanowień oraz innych dokumentów związanych z obowiązkami 

wynikającymi z przepisów prawa podatkowego i celnego, 

c) tytułów wykonawczych i innych dokumentów przekazanych naczelnikowi urzędu 

skarbowego w celu realizacji jego zadań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 4, 

ca) wyników analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1 Ordynacji podatkowej, a 

także danych oraz dokumentów z nimi związanych, o których mowa w dziale IIIB 

Ordynacji podatkowej, 

d) innych dokumentów i informacji przekazanych organom KAS w celu realizacji 

zadań ustawowych, 

e) ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), 

f) Krajowego Systemu e-Faktur, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług; 

2) przetwarzania danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej 

Ewidencji Podatników, a także danych pozyskanych z baz, rejestrów, ewidencji, 

zbiorów i systemów informatycznych udostępnionych organom KAS w celu realizacji 

ustawowych zadań. 

4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor 

izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego oraz naczelnik urzędu celno-

skarbowego wprowadzają do CRDP dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1. 

5. Do danych zgromadzonych oraz przetwarzanych w CRDP w związku z realizacją zadań 

związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów 

zabronionych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 125). 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(zn))par(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17086198?unitId=art(109)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18807130?cm=DOCUMENT
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<Art. 35a. 

1. Przez PUESC rozumie się system teleinformatyczny KAS służący w szczególności do 

składania i doręczania pism pomiędzy organami KAS a użytkownikiem PUESC w 

sprawach z zakresu prawa celnego, podatku akcyzowego, podatku od towarów i 

usług z tytułu importu towarów, podatku od towarów i usług w przypadku 

wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podatku od wydobycia 

niektórych kopalin, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej i gier hazardowych. 

2. Warunkiem dostępu do konta na PUESC jest uwierzytelnienie się przez użytkownika 

PUESC. 

3. Pisma składane do organów KAS za pośrednictwem konta na PUESC są opatrywane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem 

osobistym albo podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu 

celnego albo zapewnia się w inny sposób możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz 

integralności danych w postaci elektronicznej, jeżeli w przepisach wydanych na 

podstawie art. 3b § 2 lub art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej minister właściwy do 

spraw finansów publicznych umożliwił opatrywanie pism składanych za 

pośrednictwem PUESC w taki sposób. 

4. Złożenie pisma za pośrednictwem konta na PUESC następuje z chwilą otrzymania 

urzędowego poświadczenia odbioru. 

5. Użytkownik PUESC może wyrazić zgodę na doręczanie na konto na PUESC pism 

wydawanych przez organy KAS w sprawach, o których mowa w ust. 1, 

podlegających załatwieniu za pośrednictwem PUESC, chyba że obowiązek 

doręczania pism na to konto wynika z odrębnych przepisów. 

6. W przypadku doręczania pisma przez organy KAS na konto na PUESC pismo uznaje 

się za doręczone z chwilą podpisania urzędowego poświadczenia doręczenia, 

a w przypadku jego braku – po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma na koncie 

na PUESC. 

7. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających organowi 

KAS doręczenie pisma na konto na PUESC, pismo może zostać doręczone na 

zasadach ogólnych. 

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

sposób uwierzytelniania użytkowników na PUESC, mając na względzie potrzebę 

upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami KAS, konieczność 
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zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i integralności danych oraz możliwość 

rozliczania działań podejmowanych na PUESC. 

 

Art. 35b. 

1. Przez e-Urząd Skarbowy rozumie się system teleinformatyczny KAS służący w 

szczególności do: 

1) załatwiania spraw przez organy KAS; 

2) składania i doręczania: 

a) pism w sprawach dotyczących wydawania przez organy KAS wiążących 

informacji stawkowych, interpretacji ogólnych i interpretacji 

indywidualnych, w tym w zakresie określonym w art. 35a ust. 1, 

b) innych niż wymienione w lit. a pism pomiędzy organami KAS a osobami 

fizycznymi i jednostkami organizacyjnymi, z wyjątkiem pism w sprawach, 

o których mowa w art. 35a ust. 1. 

2. W e-Urzędzie Skarbowym są udostępniane konta: 

1) osób fizycznych będących użytkownikami tych kont – z urzędu; 

2) jednostek organizacyjnych innych niż określone w pkt 3 – na wniosek tych 

jednostek wskazujący użytkowników tych kont będących osobami fizycznymi, 

przy czym czynności podejmowane przez tych użytkowników na kontach 

jednostek organizacyjnych w e-Urzędzie Skarbowym uznaje się za czynności 

podejmowane przez te jednostki; 

3) organów władzy publicznej, urzędów obsługujących te organy lub kancelarii – na 

wniosek lub z urzędu. 

3. Konta w e-Urzędzie Skarbowym są dostępne przez okres niezbędny do wykonywania 

zadań lub obowiązków przez organy KAS, nie krócej jednak niż do dnia: 

1) śmierci użytkownika tego konta – w przypadku kont osób fizycznych; 

2) utraty bytu prawnego przez jednostkę organizacyjną – w przypadku kont 

jednostek organizacyjnych. 

4. Warunkiem dostępu do konta w e-Urzędzie Skarbowym jest uwierzytelnienie się 

przez użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia wzory dokumentów 

elektronicznych składanych przez użytkowników konta w e-Urzędzie Skarbowym do 

organów KAS oraz generowanych automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym. 
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6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy zakres danych przekazywanych we wniosku o udostępnienie konta 

w e-Urzędzie Skarbowym, 

2) sposób i tryb składania wniosku o udostępnienie konta w e-Urzędzie Skarbowym 

oraz organ właściwy do rozpatrzenia tego wniosku, 

3) warunki korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym sposób uwierzytelniania w 

e-Urzędzie Skarbowym użytkowników konta w e-Urzędzie Skarbowym, 

4) zakres korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym rodzaje kont, o których mowa 

w ust. 2 pkt 3, i uprawnienia użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym, 

5) rodzaje spraw, które są załatwiane w e-Urzędzie Skarbowym 

– mając na względzie sprawną obsługę wniosków, potrzebę upowszechniania 

elektronicznej formy kontaktów z organami KAS, zapewnienia bezpieczeństwa, 

wiarygodności i niezaprzeczalności przekazywanych danych oraz potrzebę ich 

ochrony przed nieuprawnionym dostępem. 

 

Art. 35c. 

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje pisma generowane automatycznie w 

e-Urzędzie Skarbowym. 

2. Pisma wygenerowane automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym są opatrywane 

kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

3. Załatwianie spraw w e-Urzędzie Skarbowym pozostaje bez wpływu na ustaloną w 

przepisach odrębnych właściwość organów KAS do załatwienia sprawy. 

4. Załatwienie sprawy w e-Urzędzie Skarbowym jest równoznaczne z załatwieniem 

sprawy przez organ KAS właściwy do jej załatwienia. 

5. W przypadku awarii e-Urzędu Skarbowego Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

informuje o jej wystąpieniu i usunięciu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. Do terminu załatwienia sprawy podlegającej załatwieniu w e-Urzędzie 

Skarbowym nie wlicza się dni, w których wystąpiła awaria e-Urzędu Skarbowego. 

 

Art. 35d. 

1. Użytkownik konta w e-Urzędzie Skarbowym jest uprawniony do składania pism w e-

Urzędzie Skarbowym w zakresie określonym w art. 35b ust. 1 pkt 2 pod warunkiem 
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wyrażenia zgody na doręczanie pism na konto w e-Urzędzie Skarbowym, chyba że 

przepisy odrębne stanowią inaczej lub obowiązek doręczania pism na to konto 

wynika z odrębnych przepisów. 

2. Pisma składane do organów KAS za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym 

są opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, chyba że nie jest 

wymagane opatrzenie podpisem lub pieczęcią pisma składanego przez 

uwierzytelnionego użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym lub przepisy 

odrębne stanowią inaczej. 

3. Pismo złożone za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym przez 

uwierzytelnionego użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym, w przypadku gdy 

nie jest wymagane opatrzenie podpisem lub pieczęcią pisma składanego przez tego 

użytkownika, wywołuje skutki prawne jak złożone przez tego użytkownika pismo 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. 

4. Złożenie pisma przez użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym następuje w chwili 

zarejestrowania w e-Urzędzie Skarbowym pisma wysłanego z tego konta. 

5. Urzędowe poświadczenie odbioru jest generowane automatycznie i opatrywane 

kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

6. Urzędowe poświadczenie odbioru zawiera co najmniej wskazanie: 

1) nadawcy i odbiorcy pisma; 

2) daty i czasu złożenia pisma w e-Urzędzie Skarbowym. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, rodzaje pism, których złożenie nie wymaga opatrzenia podpisem lub 

pieczęcią uwierzytelnionego użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym, mając na 

względzie charakter pisma lub sposób załatwiania sprawy w e-Urzędzie Skarbowym, 

w tym automatyzację procesu jej załatwiania, oraz potrzebę zapewnienia 

bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności przekazywanych danych. 

 

Art. 35e. 

1. Użytkownik konta w e-Urzędzie Skarbowym może wyrazić zgodę na doręczanie na to 

konto pism wydawanych przez organy KAS w zakresie określonym w art. 35b ust. 1 

pkt 2. 
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2. Warunkiem wyrażenia zgody jest podanie przez użytkownika konta w e-Urzędzie 

Skarbowym aktualnego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu w celu 

przekazywania powiadomień o umieszczeniu pisma organu KAS na koncie w e-

Urzędzie Skarbowym. 

3. Wyrażenie i wycofanie zgody następuje na koncie w e-Urzędzie Skarbowym. 

4. Organ KAS doręcza pismo na konto w e-Urzędzie Skarbowym: 

1) niezwłocznie po wyrażeniu zgody – w przypadku pism generowanych 

automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym; 

2) od dnia następującego po dniu, w którym użytkownik wyraził zgodę – w 

przypadku pism innych niż określone w pkt 1. 

5. Nie doręcza się pisma na konto w e-Urzędzie Skarbowym, jeżeli doręczenie następuje 

na konto w innym systemie teleinformatycznym organu KAS. 

6. Wycofanie zgody wywołuje skutki prawne z upływem dnia, w którym zgoda została 

wycofana, i pozostaje bez wpływu na doręczenie pism umieszczonych na koncie w e-

Urzędzie Skarbowym do końca tego dnia. 

7. Użytkownik konta w e-Urzędzie Skarbowym jest informowany o skutkach prawnych 

wynikających z wyrażenia albo wycofania takiej zgody. 

8. Przepisów o wyrażaniu i wycofaniu zgody nie stosuje się do doręczania pism, których 

obowiązek doręczania na konto w e-Urzędzie Skarbowym wynika z odrębnych 

przepisów, przy czym w celu przekazywania powiadomień o umieszczeniu pisma 

organu KAS na koncie w e-Urzędzie Skarbowym użytkownik podaje na tym koncie 

aktualny adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. 

9. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających organowi 

KAS doręczenie pisma na konto w e-Urzędzie Skarbowym, pismo może zostać 

doręczone na zasadach ogólnych. 

10. Doręczenie pisma na konto w e-Urzędzie Skarbowym następuje: 

1) w chwili odebrania pisma przez użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym – 

w przypadku gdy odebranie pisma nastąpiło w okresie od umieszczenia pisma na 

tym koncie do końca 14 dnia, licząc od dnia następującego po umieszczeniu tego 

pisma na koncie w e-Urzędzie Skarbowym, albo 

2) z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w pkt 1 – w przypadku 

nieodebrania przez użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym pisma w tym 

okresie. 
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11. Urzędowe poświadczenie doręczenia jest generowane automatycznie i opatrywane 

kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

12. Urzędowe poświadczenie doręczenia zawiera co najmniej wskazanie: 

1) nadawcy i odbiorcy pisma; 

2) daty i czasu umieszczenia pisma na koncie w e-Urzędzie Skarbowym i doręczenia 

pisma na to konto. 

13. Przez umieszczenie pisma na koncie w e-Urzędzie Skarbowym rozumie się 

zaistnienie warunków technicznych umożliwiających odebranie przez użytkownika 

konta w e-Urzędzie Skarbowym pisma organu KAS doręczanego na to konto.> 

 

Art.  49a. 

1. Jeżeli Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnik urzędu celno-skarbowego w 

związku z prowadzonymi czynnościami analitycznymi posiada uprawdopodobnione 

informacje o możliwości posługiwania się rachunkiem bankowym wykorzystywanym do 

prowadzenia niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, uzyskiwania 

przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze 

źródeł nieujawnionych, uzyskiwania przychodów niezadeklarowanych albo przychodów 

nieujawnionych w złożonych deklaracjach, instytucje finansowe, o których mowa w art. 

48 ust. 1-6, są obowiązane na uzasadnione żądanie tego organu sporządzić i przekazać: 

1) dane identyfikacyjne posiadacza tego rachunku bankowego, jeżeli są dostępne, 

zawierające: 

a) firmę, nazwę albo imię i nazwisko, 

b) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), numer 

identyfikacyjny w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki 

Narodowej (REGON) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a w przypadku 

posiadacza mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w państwie lub na 

terytorium spoza Unii Europejskiej - EURONIP lub inny numer identyfikacji 

podatkowej, 

c) dane adresowe siedziby oraz adres korespondencyjny posiadacza rachunku 

bankowego zawierający kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer 

domu i lokalu, 

d) numer telefonu i adres poczty elektronicznej posiadacza rachunku bankowego; 
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2) dane identyfikacyjne pełnomocnika do tego rachunku i reprezentanta posiadacza 

rachunku bankowego, a także jego beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu art. 2 ust. 

2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. 

poz. 187), jeżeli są dostępne, zawierające: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, 

c) datę i kraj urodzenia oraz obywatelstwo, 

d) dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer 

domu i lokalu, 

e) numer telefonu i adres poczty elektronicznej, 

f) datę ustanowienia pełnomocnika do rachunku posiadacza tego rachunku bankowego 

i reprezentanta posiadacza rachunku bankowego, 

g) zakres umocowania pełnomocnika do rachunku posiadacza rachunku bankowego. 

2. Przepisy art. 48 ust. 7, 9 i 10 stosuje się odpowiednio. 

 

<Art. 49aa. 

1. Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego w 

związku z prowadzonymi czynnościami analitycznymi posiada uprawdopodobnione 

informacje o możliwości naruszenia przepisów prawa, których przestrzeganie 

podlega kontroli celno-skarbowej, może żądać przekazania przez agenta 

rozliczeniowego w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, 1814 i 2140), zwanego dalej 

„agentem rozliczeniowym”, informacji o transakcjach płatniczych akceptanta 

w rozumieniu art. 2 pkt 1b tej ustawy, zwanego dalej „akceptantem”, 

wykonywanych przy użyciu terminala płatniczego, wskazując akceptanta i okres, 

którego ma dotyczyć ta informacja. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) oznaczenie żądania oraz organu KAS występującego z żądaniem; 

2) NIP agenta rozliczeniowego, jego numer identyfikacyjny REGON oraz numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym; 

3) wskazanie okresu, którego dotyczy; 

4) numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego; 

http://lex.senat.pl/#/document/18708093?unitId=art(2)ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18708093?unitId=art(2)ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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5) dane adresowe miejsca wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu 

terminala płatniczego zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, 

numer domu i lokalu; 

6) numer identyfikacyjny terminala płatniczego; 

7) numer rachunku akceptanta powiązanego z terminalem płatniczym; 

8) rodzaje transakcji płatniczych; 

9) wartości i kody walut transakcji płatniczych; 

10) daty i godziny autoryzacji transakcji płatniczych. 

3. Agent rozliczeniowy przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania żądania. 

4. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w postaci elektronicznej 

odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej obsługującego go urzędu. Informację, o której mowa w ust. 1, opatruje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym. 

5. Złożenie informacji, o której mowa w ust. 1, jest potwierdzane elektronicznie.  

6. Przepisy działu IV rozdziału 3a Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.  

 

Art. 49ab. 

1. Dane zawarte w informacjach, o których mowa w art. 49aa ust. 1, są przechowywane 

przez agentów rozliczeniowych, naczelników urzędów skarbowych i naczelników 

urzędów celno-skarbowych przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego 

po roku, w którym dane zostały przekazane do naczelnika urzędu skarbowego lub 

naczelnika urzędu celno-skarbowego. 

2. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie upłynął termin przedawnienia 

zobowiązania podatkowego, zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku, w związku 

z którym przechowywane dane mogłyby stanowić dowód w postępowaniu, dane te 

mogą być przechowywane przez naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika 

urzędu celno-skarbowego po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, jednak nie 

dłużej niż do upływu terminu przedawnienia. 
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Art. 49ac. 

Dane zawarte w informacjach, o których mowa w art. 49aa ust. 1, są udostępniane 

wyłącznie:  

1) organom KAS – w celu realizacji ich ustawowych zadań; 

2) innym niż określone w pkt 1 organom wymienionym w art. 297 Ordynacji 

podatkowej – na zasadach określonych w tych przepisach.> 

 

Art.  49b. 

[Szef Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnik urzędu celno-skarbowego lub naczelnik 

urzędu skarbowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10 000 zł 

na podmiot, który pomimo prawidłowego wezwania w wyznaczonym terminie nie przekazał 

posiadanych informacji albo danych, o których mowa w art. 49 i art. 49a, lub przekazał je w 

niepełnym zakresie.]  <Szef Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnik urzędu celno-

skarbowego lub naczelnik urzędu skarbowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę 

pieniężną w wysokości do 10 000 zł na podmiot, który pomimo prawidłowego wezwania 

w wyznaczonym terminie nie przekazał posiadanych informacji albo danych, o których 

mowa w art. 49–49aa, lub przekazał je w niepełnym zakresie lub niezgodne z 

posiadanymi informacjami lub danymi lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w 

art. 49aa ust. 4.> W zakresie nieuregulowanym przepisy Ordynacji podatkowej stosuje się 

odpowiednio. 

[Art.  51 

1. Dostęp do informacji uzyskanych w trybie, o którym mowa w art. 48-49a, przysługuje 

funkcjonariuszowi lub osobie zatrudnionej w jednostce organizacyjnej KAS prowadzącym 

kontrolę celno-skarbową, kontrolę podatkową, załatwiającemu sprawę, oraz jego 

przełożonym, a także nadzorującemu sprawę lub kontrolę naczelnikowi urzędu 

skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji 

skarbowej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz ministrowi właściwemu do 

spraw finansów publicznych. 

2. Informacje uzyskane w trybie, o którym mowa w art. 48-49a, należy przechowywać zgodnie 

z przepisami o ochronie informacji niejawnych zawierających informacje o klauzuli 

"zastrzeżone".] 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/16799056?cm=DOCUMENT
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<Art. 51. 

1. Dostęp do uzyskanych informacji, o których mowa w art. 48–49aa, przysługuje 

funkcjonariuszowi lub osobie zatrudnionej w jednostce organizacyjnej KAS 

prowadzącym kontrolę celno-skarbową, kontrolę podatkową, załatwiającemu 

sprawę, oraz jego przełożonym, a także nadzorującemu sprawę lub kontrolę 

naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, 

dyrektorowi izby administracji skarbowej, Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. 

2. Uzyskane informacje, o których mowa w art. 48–49aa, należy przechowywać zgodnie 

z przepisami o ochronie informacji niejawnych zawierających informacje o klauzuli 

„zastrzeżone”.> 

<DZIAŁ VIIIA 

Przepisy epizodyczne 

 

Art. 278b. 

1. W okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. agent rozliczeniowy jest 

obowiązany do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 

informacji o transakcjach płatniczych akceptanta wykonywanych przy użyciu 

terminala płatniczego. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) rok i miesiąc, którego dotyczy; 

2) dane agenta rozliczeniowego zawierające: 

a) firmę i nazwę, 

b) NIP, numer identyfikacyjny REGON oraz numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, 

c) dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, 

numer domu i lokalu; 

3) numery rachunków agenta rozliczeniowego wykorzystywanych w danym 

miesiącu do dokonywania przelewów na rachunek akceptanta; 

4) dane akceptanta zawierające: 

a) firmę, nazwę albo imię i nazwisko,  

b) NIP,  

c) numer identyfikacyjny nadany przez agenta rozliczeniowego, 
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d) dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, 

numer domu i lokalu, 

e) czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej; 

5) dane adresowe miejsca wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu 

terminala płatniczego zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, 

numer domu i lokalu; 

6) numer identyfikacyjny terminala płatniczego; 

7) numer rachunku akceptanta powiązanego z terminalem płatniczym; 

8) datę, od której rachunek akceptanta jest powiązany z terminalem płatniczym; 

9) datę, do której rachunek akceptanta był powiązany z terminalem płatniczym; 

10) kody walut transakcji płatniczych; 

11) liczbę i wartości transakcji płatniczych zaakceptowanych przez poszczególnych 

akceptantów. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana za okresy miesięczne 

w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest 

przekazywana, przy czym pierwsza informacja jest przekazywana nie później niż do 

dnia 15 stycznia 2023 r. i obejmuje dane za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. 

4. Przepisy działu IV rozdziału 3a Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 278c. 

1. Wypełnianie obowiązków określonych w niniejszym dziale podlega kontroli 

wykonywanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadzają upoważnieni przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej funkcjonariusze lub osoby zatrudnione w jednostkach 

organizacyjnych KAS posiadający poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do 

dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”. 

3. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 62 ust. 1–3, 

8 i 10, art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 i 17 i ust. 3 i 4, art. 72 ust. 1 pkt 1–3 i 8–11 

oraz ust. 3, art. 84 ust. 1, 2 i 4, art. 93 oraz art. 97 ust. 4. 

 

Art. 278d. 

Przepisy art. 49aa ust. 4 i 5, art. 49ab oraz art. 49ac stosuje się odpowiednio. 
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Art. 278e. 

1. Agent rozliczeniowy, który nie dopełnia obowiązku przekazania Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej w terminie określonym w art. 278b ust. 3 informacji, o 

której mowa w art. 278b ust. 1, przekazuje tę informację w niepełnym zakresie lub 

niezgodną z posiadanymi informacjami lub danymi lub niezgodnie z wymaganiami 

określonymi w art. 49aa ust. 4, podlega karze pieniężnej. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości do 700 000 zł. 

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 2 i 3 do: 

1) postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej stosuje się odpowiednio 

przepisy działu IV Ordynacji podatkowej; 

2) nakładania kary pieniężnej stosuje się przepisy działu IVA ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

Art. 278f. 

Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 278c, 

udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew 

żądaniu tej osoby nie okazuje dokumentu niezbędnego do sporządzenia informacji, o 

której mowa w art. 278b ust. 1, lub dokument ten niszczy, uszkadza, czyni 

bezużytecznym, ukrywa lub usuwa,  

podlega grzywnie za przestępstwo skarbowe do 720 stawek dziennych. 

 

USTAWA z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 626 i 2105) 

Art.  5. 

1. Właściwym organem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach wymiany informacji 

podatkowych z innymi państwami jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej i w tym 

zakresie przysługują mu uprawnienia organu podatkowego. 

[2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w celu zapewnienia sprawnej i 

skutecznej realizacji spraw, o których mowa w ust. 1, a także usprawnienia obsługi 

podmiotów obowiązanych do przekazywania informacji podatkowych, może upoważnić, w 
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drodze rozporządzenia, organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania 

czynności związanych z: 

1) wymianą informacji podatkowych na wniosek i z urzędu z innymi państwami, w 

szczególności do występowania o udostępnienie informacji podatkowych i 

przekazywania właściwym organom wniosków i informacji podatkowych, 

2) automatyczną wymianą informacji podatkowych, w tym do przeprowadzania kontroli 

wykonywania obowiązków związanych z automatyczną wymianą informacji 

podatkowych, 

3) udostępnianiem innym organom, na zasadach określonych w ustawie - Ordynacja 

podatkowa, informacji podatkowych uzyskanych w ramach ich wymiany z innymi 

państwami, 

4) nakładaniem kar pieniężnych 

- określając szczegółowy zakres upoważnienia oraz terytorialny zasięg działania 

upoważnionych organów.] 

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może upoważnić osoby zatrudnione lub pełniące 

służbę w urzędach obsługujących organy Krajowej Administracji Skarbowej do 

bezpośredniej wymiany informacji podatkowych w związku z realizowaniem zadań z 

zakresu planowanych lub trwających jednoczesnych kontroli oraz do uczestnictwa w 

spotkaniach organizacyjnych dotyczących tych kontroli. 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 850 i 

1090) 

Art.  10. 

1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1-2a, wierzyciel ma prawo wyboru 

komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba 

kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 

- Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw: 

1) o egzekucję z nieruchomości; 

2) o wydanie nieruchomości; 

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; 

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy; 

http://lex.senat.pl/#/document/16799056?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16786199?cm=DOCUMENT
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5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru. 

3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji 

pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika. 

4. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, wykonania 

postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia albo wykonania europejskiego nakazu 

zabezpieczenia na rachunku bankowym, jeżeli spełniony został przynajmniej jeden z 

poniższych warunków: 

1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy, 

chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku 

poprzednim, nie przekroczyła 1000; 

2) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie 

prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%; 

3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000. 

5. Zaległość, o której mowa w ust. 4 pkt 1, oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych 

w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu. 

Skuteczność, o której mowa w ust. 4 pkt 2, oblicza się, ustalając procentowy stosunek 

liczby spraw załatwionych przez całkowite wyegzekwowanie dochodzonego świadczenia 

w roku poprzednim do liczby spraw, które wpłynęły w roku poprzednim. 

6. W liczbie spraw, o których mowa w ust. 4 i 5, uwzględnia się sprawy, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 pkt 1-2a, z wyłączeniem spraw: 

1) o egzekucję świadczeń powtarzających się; 

2) w których komornik odmówił wszczęcia egzekucji na podstawie ust. 4 i 8; 

3) w których nastąpił zwrot wniosku [.] <;> 

<4) przejętych na skutek przekazania adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji sądowej 

i administracyjnej.> 

7. W stosunku do komornika, który rozpoczął działalność, zaległość i skuteczność, o których 

mowa w ust. 4, oblicza się po upływie roku następującego po roku, w którym złożył 

ślubowanie. W pierwszych dwóch latach kalendarzowych działalności komornik nie może 

przyjąć więcej niż 2500 spraw z wyboru wierzyciela w każdym roku. 

8. Komornik wybrany przez wierzyciela może odmówić danemu wierzycielowi przyjęcia 

sprawy, jeżeli liczba wniosków egzekucyjnych, jakie wpłynęły do kancelarii w danym 

roku od tego wierzyciela, przekroczyła 100. 
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9. Na wniosek wierzyciela komornik przekazuje sprawę egzekucyjną wskazanemu przez 

wierzyciela komornikowi właściwemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Do wniosku wierzyciela dołącza się pisemną 

zgodę wskazanego komornika na przyjęcie sprawy. 

10. Jeżeli po wszczęciu postępowania komornik stwierdzi, że w momencie złożenia wniosku 

przez wierzyciela dłużnik zamieszkiwał poza jego rewirem, a zachodziły przesłanki do 

odmowy wszczęcia postępowania, o których mowa w ust. 4, komornik wyda 

postanowienie o przekazaniu sprawy komornikowi właściwości ogólnej dłużnika. W 

przypadku gdy w rewirze właściwości ogólnej dłużnika działa kilku komorników, przed 

wydaniem postanowienia komornik wezwie wierzyciela do wskazania w terminie 7 dni 

komornika właściwego, któremu sprawa ma zostać przekazana. Jeżeli wierzyciel w 

zakreślonym terminie nie wskaże komornika właściwego, komornik przekaże sprawę 

komornikowi właściwemu wybranemu według własnego uznania. 

11. Przepisu art. 775
1
 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 

nie stosuje się. 

12. W przypadku odmowy wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu 

zabezpieczenia albo wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku 

bankowym, komornik wydaje postanowienie. Postanowienie to doręcza się tylko 

wierzycielowi wraz z tytułem wykonawczym i wnioskiem egzekucyjnym. W 

przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 8, skarga na postanowienie nie przysługuje. 

 

Art.  158a. 

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji 

określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania i udostępniania konta w systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 158 ust. 1, za pomocą którego można wnosić 

pisma, z uwzględnieniem sprawności postępowania, ochrony praw stron postępowania oraz 

możliwości składania jednorazowo wielu pism. 

 

<Art. 158b. 

Wnoszenie pism procesowych za pomocą konta w systemie teleinformatycznym, o 

którym mowa w art. 158 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli z przyczyn technicznych, 

leżących po stronie komornika, jest to możliwe.> 

 

http://lex.senat.pl/#/document/16786199?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16786199?unitId=art(775(1))&cm=DOCUMENT
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Art.  221. 

1. Krajowa Rada Komornicza na podstawie informacji przekazanych przez komisję 

dyscyplinarną oraz informacji przekazanych w trybie art. 166 ust. 6 ujawnia na liście 

komorników dane o niezatartych karach dyscyplinarnych oraz pozostających w aktach 

osobowych komornika odpisach postanowień zawierających wytknięcie uchybienia 

udzielonych w trybie art. 166 ust. 4. 

2.   Krajowa Rada Komornicza zapewnia sądom prowadzącym postępowania 

wieczystoksięgowe oraz sądom prowadzącym postępowania, o których mowa w art. 2 ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 55), dostęp do list oraz wykazu, o których mowa w art. 217-219, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu automatycznej weryfikacji 

komorników, zastępców komorników oraz asesorów komorniczych. 

2a.   Krajowa Rada Komornicza zapewnia sądom dostęp do list oraz wykazu, o których mowa 

w art. 217-219, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu automatycznej 

weryfikacji komorników, zastępców komorników i asesorów komorniczych 

wykonujących w Krajowym Rejestrze Zadłużonych zadania, o których mowa w art. 9 ust. 

3 i 4 oraz art. 11 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze 

Zadłużonych. 

<2b. Krajowa Rada Komornicza zapewnia Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 

dostęp do list oraz wykazu, o których mowa w art. 217–220, za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego w celu automatycznej weryfikacji komorników, 

zastępców komorników, asesorów i aplikantów.> 

3. Krajowa Rada Komornicza zapewnia Ministrowi Sprawiedliwości dostęp do list oraz 

wykazu, o których mowa w art. 217-220, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

4. Rada izby komorniczej przekazuje niezwłocznie Krajowej Radzie Komorniczej aktualne 

informacje, o których mowa w art. 216. 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) 

 

http://lex.senat.pl/#/document/18803220?unitId=art(2)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18803220?unitId=art(2)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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Art.  31z. 

1. Termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11t ust. 1 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłuża się: 

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 

marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.; 

2) o 3 miesiące - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. 

do 31 stycznia 2021 r; 

3) do dnia 30 września 2021 r. - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 

lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.; 

4) o 3 miesiące - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do 

dnia 31 grudnia 2021 r. <,> 

<5) do dnia 30 września 2022 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 

dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.; 

6) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2022 

r. do dnia 31 grudnia 2022 r.> 

2. Termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, 

o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych i art. 11m ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych, przedłuża się: 

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 

marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.; 

2) o 3 miesiące - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. 

do 31 stycznia 2021 r.; 

3) do dnia 30 września 2021 r. - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 

lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.; 

4) o 3 miesiące - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do 

dnia 31 grudnia 2021 r. <,> 

<5) do dnia 30 września 2022 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 

dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.; 

6) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2022 

r. do dnia 31 grudnia 2022 r.> 

http://lex.senat.pl/#/document/16794311?unitId=art(23(zf))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794608?unitId=art(11(t))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794311?unitId=art(23(y))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794608?unitId=art(11(m))ust(1)&cm=DOCUMENT
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3. W przypadku przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej 

dokumentacji cen transferowych na podstawie ust. 2, termin do dołączenia do tej lokalnej 

dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, o którym 

mowa w art. 23zb ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych i art. 11p ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych, przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego 

po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia. 

 

Art.  31z
2
. 

1. Warunku, o którym mowa w art. 23z pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych i art. 11n pkt 1 lit. c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych, nie stosuje się w roku podatkowym 

rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r., w którym na całym terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii 

ogłoszone w związku z COVID-19, jeżeli podmiot powiązany niespełniający tego 

warunku uzyskał w tym roku łączne przychody niższe o co najmniej 50% od łącznych 

przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym ten rok. 

2. Przez łączne przychody, o których mowa w ust. 1, rozumie się sumę przychodów: 

1) z pozarolniczej działalności gospodarczej uwzględnianych przy obliczaniu podatku na 

podstawie art. 27 ust. 1 i art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - 

w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych; 

2) z działalności - w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych. 

<3. Do warunku nieponiesienia straty podatkowej, o którym mowa w art. 23z pkt 1a 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11n 

pkt 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 

przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, z późn. zm.) 

 

http://lex.senat.pl/#/document/16794311?unitId=art(23(zb))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794608?unitId=art(11(p))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794311?unitId=art(23(z))pkt(1)lit(b)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794608?unitId=art(11(n))pkt(1)lit(c)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794311?unitId=art(27)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794311?unitId=art(30(c))&cm=DOCUMENT
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[Art.  52. 

1. Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących 

zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone 

wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty określone 

w art. 87
1
 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1040, 1043 i 1495) ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu 

członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu. 

2. Przez członka rodziny, o którym mowa w ust. 1, rozumie się odpowiednio małżonka albo 

rodzica wspólnego dziecka oraz dziecko w wieku do 25. roku życia, a także dziecko, które 

ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w 

związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny 

zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w 

ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2092 oraz z 2019 r. poz. 1818). 

3. Przez dziecko, o którym mowa w ust. 2, rozumie się dziecko własne pracownika, dziecko 

współmałżonka, a także dziecko rodzica wspólnego dziecka. Do członków rodziny nie 

zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego 

w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.] 

 

<Art. 52. 

1. W przypadku prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę, jeżeli pracownikowi 

zostało obniżone wynagrodzenie za pracę o więcej niż 25% z powodu podjętych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służb sanitarno-epidemiologicznych, 

służących zapobieganiu zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, kwota określona w art. 

87
1
 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655) ulega zwiększeniu o 25% na 

każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na 

utrzymaniu, nie dłużej jednak niż do dnia  zakończenia stanu epidemii w związku z 

COVID-19. Kwota dodatkowego zwolnienia nie może przekraczać kwoty, o jaką 

obniżone zostało wynagrodzenie, ani też nie może być łącznie wyższa niż 50% kwoty, 

o której mowa w art. 87
1
 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

2. Przez członka rodziny, o którym mowa w ust. 1, rozumie się: 

http://lex.senat.pl/#/document/16789274?unitId=art(87(1))par(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17066846?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18092589?cm=DOCUMENT
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1) małżonka lub rodzica wspólnego dziecka; 

2) dziecko małoletnie; 

3) dziecko w wieku do 25. roku życia kontynuujące naukę;  

4) dziecko, które ukończyło 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem 

o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje 

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mowa 

w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 

2022 r. poz. 615 ), albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1297). 

3. Przez dziecko, o którym mowa w ust. 2, rozumie się dziecko własne pracownika, a 

także dziecko współmałżonka lub rodzica wspólnego dziecka, o ile pracownik 

dostarczał temu dziecku środków utrzymania. Do członków rodziny nie zalicza się 

dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego innego niż wymieniony w ust. 

2 pkt 1, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka 

posiadającego własne dziecko.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 2105, 2349, 2427 i 2469) 

 

Art.  14. 

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z 

późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w pkt 46 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 47 i 48 w brzmieniu: 

"47) grupie VAT - rozumie się przez to grupę podmiotów powiązanych finansowo, 

ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowaną jako podatnik podatku; 

48) przedstawicielu grupy VAT - rozumie się przez to podmiot reprezentujący grupę VAT w 

zakresie obowiązków tej grupy."; 

2) w art. 3 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

http://lex.senat.pl/#/document/17086198/2021-12-31?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17086198/2021-12-31?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17086198/2021-12-31?unitId=art(3)&cm=DOCUMENT
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"7. W przypadku grupy VAT właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy dla przedstawiciela grupy VAT."; 

3) w dziale II po rozdziale 2a dodaje się rozdział 2b w brzmieniu: 

"Rozdział 2b 

Opodatkowanie w grupie VAT 

Art. 8c. 1. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na 

rzecz innego członka tej samej grupy VAT nie podlegają opodatkowaniu. 

2. Dostawę towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz 

podmiotu spoza tej grupy VAT uważa się za dokonane przez tę grupę VAT. 

3. Dostawę towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz członka grupy VAT przez 

podmiot spoza tej grupy VAT uważa się za dokonane na rzecz tej grupy VAT. 

4. Dostawę towarów i świadczenie usług dokonane przez oddział będący członkiem grupy 

VAT na rzecz: 

1) podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, 

2) innego oddziału podatnika, o którym mowa w pkt 1, położonego poza terytorium kraju 

- uważa się za dokonane przez grupę VAT na rzecz podmiotu, który do niej nie należy. 

5. Dostawę towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem 

grupy VAT przez: 

1) podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, 

2) inny oddział podatnika, o którym mowa w pkt 1, położony poza terytorium kraju 

- uważa się za dokonane na rzecz grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy. 

6. Dostawę towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem 

grupy VAT utworzonej w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, 

przez podatnika posiadającego siedzibę na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, 

uważa się za dokonane na rzecz tej grupy VAT. 

7. Dostawę towarów i świadczenie usług dokonane przez oddział będący członkiem grupy 

VAT utworzonej w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, na rzecz 

podatnika posiadającego siedzibę na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, uważa 

się za dokonane przez tę grupę VAT. 

Art. 8d. 1. Grupa VAT w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy uwzględnia kwotę 

nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres 

rozliczeniowy wynikającą z ostatniej deklaracji podatkowej złożonej przez jej członków 

jako podatników. 

http://lex.senat.pl/#/document/17086198/2021-12-31?unitId=dz(II)&cm=DOCUMENT
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2. Grupa VAT jest obowiązana złożyć deklarację podatkową za okres rozliczeniowy, w 

którym utraciła status podatnika. 

3. Kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikająca z deklaracji, o której 

mowa w ust. 2, podlega zwrotowi na rzecz przedstawiciela grupy VAT lub odliczeniu w 

rozliczeniu za następny okres rozliczeniowy przedstawiciela grupy VAT. Przepisy art. 87 

stosuje się odpowiednio. 

4. Po utracie przez grupę VAT statusu podatnika przedstawiciel grupy VAT może dokonywać 

korekt rozliczeń podatku za okresy rozliczeniowe, w których grupa VAT była 

podatnikiem. 

Art. 8e. W okresie posiadania statusu podatnika przez grupę VAT oraz po utracie przez tę 

grupę VAT tego statusu członkowie grupy VAT odpowiadają solidarnie za jej 

zobowiązania z tytułu podatku."; 

4) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu: 

"Art. 15a. 1. Podatnikiem, o którym mowa w art. 15, może być również grupa podmiotów 

powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o 

utworzeniu grupy VAT. 

2. Grupę VAT mogą utworzyć podatnicy: 

1) posiadający siedzibę na terytorium kraju lub 

2) nieposiadający siedziby na terytorium kraju, w zakresie, w jakim prowadzą działalność 

gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium 

kraju. 

3. Podatników uważa się za powiązanych finansowo, jeżeli jeden z podatników będących 

członkiem grupy VAT posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale 

zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub 

zarządzających, lub ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych 

podatników będących członkami tej grupy. 

4. Podatników uważa się za powiązanych ekonomicznie, jeżeli: 

1) przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub 

2) rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są 

współzależne, lub 

3) członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają 

inni członkowie grupy VAT. 

5. Podatników uważa się za powiązanych organizacyjnie, jeżeli: 
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1) prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym 

kierownictwem, lub 

2) organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu. 

6. Warunek istnienia powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy 

członkami grupy VAT musi być spełniony nieprzerwanie przez okres, w jakim ta grupa 

posiada status podatnika. 

7. Podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT. 

8. Grupa VAT nie może być członkiem innej grupy VAT. 

9. Grupa VAT nie może być rozszerzona o innych członków ani pomniejszona o 

któregokolwiek z członków wchodzących w jej skład. 

10. Umowa o utworzeniu grupy VAT jest sporządzana na piśmie i zawiera co najmniej: 

1) nazwę grupy VAT z dodatkowym oznaczeniem "grupa VAT" lub "GV"; 

2) dane identyfikacyjne podatników tworzących grupę VAT, w tym dane dotyczące oddziału 

w przypadku podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, oraz wysokość 

kapitału zakładowego każdego z tych podatników; 

3) wskazanie przedstawiciela grupy VAT, wyznaczonego spośród jej członków; 

4) dane identyfikacyjne udziałowców (akcjonariuszy) i wysokość ich udziału w kapitale 

zakładowym podatników tworzących grupę VAT, posiadających ponad 50% udziałów 

(akcji) w kapitale zakładowym tych podatników; 

5) wskazanie okresu, na jaki grupa VAT została utworzona, nie krótszego niż 3 lata. 

11. Przedstawiciel grupy VAT reprezentuje grupę VAT w zakresie praw i obowiązków tej 

grupy VAT. 

12. Grupa VAT nabywa status podatnika z dniem wskazanym w umowie o utworzeniu grupy 

VAT, nie wcześniej jednak niż z dniem dokonania rejestracji, o której mowa w art. 96 ust. 

4. 

<12a. Grupa VAT wstępuje w prawa i obowiązki członków grupy VAT w zakresie 

podatku na okres, w jakim grupa ta posiada status podatnika.> 

13. W celu przedłużenia okresu funkcjonowania grupy VAT przedstawiciel grupy VAT 

składa do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania 

istniejącej grupy VAT nową umowę zawartą pomiędzy członkami istniejącej grupy VAT, 

w terminie 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy. Do nowej umowy przepis 

ust. 7 stosuje się odpowiednio. 
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14. Przedstawiciel grupy VAT jest obowiązany zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego 

zmiany w stanie faktycznym lub prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania 

grupy VAT za podatnika, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian. 

15. Grupa VAT traci status podatnika: 

1) z dniem poprzedzającym dzień wystąpienia zmian w stanie faktycznym lub w stanie 

prawnym skutkujących naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika; 

2) z upływem terminu, na jaki została utworzona."; 

5) w art. 19a w ust. 5 w pkt 1 w lit. b wyrazy "własności towarów w zamian za 

odszkodowanie" zastępuje się wyrazami "lub przeniesienia z mocy prawa prawa 

własności towarów w zamian za odszkodowanie"; 

6) w art. 42b: 

a) po ust. 8a dodaje się ust. 8aa w brzmieniu: 

"8aa. Nie wydaje się WIS, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS, w dniu 

złożenia tego wniosku, jest przedmiotem zawartego porozumienia inwestycyjnego, o 

którym mowa w art. 20zt pkt 4 Ordynacji podatkowej.", 

b) w ust. 8b po wyrazach "w ust. 8a" dodaje się wyrazy "i 8aa"; 

7) w art. 43 dodaje się ust. 22-24 w brzmieniu: 

"22. Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku usług, o których mowa w ust. 1 

pkt 7, 12 i 38-41, świadczonych na rzecz podatników, i wybrać ich opodatkowanie, pod 

warunkiem że: 

1) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny; 

2) złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania 

tych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia. 

23. Podatnik, o którym mowa w ust. 22, może, nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od 

początku okresu rozliczeniowego, od którego wybrał opodatkowanie usług, o których 

mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku tych 

usług, pod warunkiem złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego 

zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania, przed początkiem okresu rozliczeniowego, 

od którego ponownie będzie korzystał ze zwolnienia. 

24. Podatnik, który zrezygnował z opodatkowania zgodnie z ust. 23, może ponownie wybrać 

opodatkowanie zgodnie z ust. 22, nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od początku 

okresu rozliczeniowego, od którego ponownie korzysta ze zwolnienia."; 

8) w art. 46 w pkt 2 po wyrazach "2403" dodaje się wyrazy "oraz 2404 11 00 i 2404 19 10"; 

http://lex.senat.pl/#/document/17086198/2021-12-31?unitId=art(19(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17086198/2021-12-31?unitId=art(42(b))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17086198/2021-12-31?unitId=art(43)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17086198/2021-12-31?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
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9) w art. 86 w ust. 2g wyrazy "art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10" zastępuje się wyrazami "art. 90 ust. 5, 

6, 9a, 10 i 10c-10g"; 

10) w art. 87: 

a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy "i 6a, " zastępuje się wyrazami ", 6a i 6d, ", 

b) w ust. 2c w zdaniu pierwszym wyrazy "i 6, " zastępuje się wyrazami ", 6 i 6d, ", 

c) po ust. 6b dodaje się ust. 6c-6l w brzmieniu: 

"6c. Podatnikowi, w przypadku którego stwierdzono, że wbrew obowiązkowi, o którym 

mowa w art. 19a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 162 i 2105), nie zapewniał możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu 

płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814) w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest 

faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w 

pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, nie 

przysługuje zwrot różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie, o którym mowa w 

ust. 6, za okres rozliczeniowy: 

1) w którym naruszenie tego obowiązku zostało stwierdzone oraz za 6 kolejnych okresów 

rozliczeniowych następujących po tym okresie rozliczeniowym; 

2) za który podatnik wykazał zwrot różnicy podatku. 

6d. Urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 

2, w terminie 15 dni, licząc od dnia: 

1) w którym upłynął termin do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1-3, w 

przypadku złożenia: 

a) deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, 

b) korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie 

nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji; 

2) złożenia korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej 

złożenie nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji. 

6e. Przepis ust. 6d stosuje się w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) za trzy kolejne okresy rozliczeniowe, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 

ust. 2 i 3, za jeden okres rozliczeniowy, poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu 

za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, udział procentowy: 

a) łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas 

rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, w danym okresie 

http://lex.senat.pl/#/document/17086198/2021-12-31?unitId=art(86)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17086198/2021-12-31?unitId=art(87)&cm=DOCUMENT
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rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem dokonanej przez 

podatnika w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%, 

b) otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w 

tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem, 

zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a 

tiret trzecie, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność 

została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub 

polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej 

wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w 

danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%; 

2) przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który 

podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, 

zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas rejestrujących, o 

których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 

50 tys. zł; 

3) za okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot: 

a) kwota różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, wykazana przez podatnika nie przekracza 

dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży 

zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas rejestrujących, o 

których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, 

b) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w 

poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł, 

c) w przypadku, o którym mowa w ust. 6d pkt 1 lit. a, podatnik złożył deklarację przed 

upływem terminu do jej złożenia; 

4) podatnik przez kolejne: 

a) 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z 

wnioskiem o zwrot: 

– był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, 

– składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3, 

– prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących, które 

umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym 

Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3, 
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b) 3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z 

wnioskiem o zwrot, posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zawarty w wykazie, o którym mowa w 

art. 96b ust. 1. 

6f. Łączną wartość sprzedaży wraz z podatkiem, o której mowa w ust. 6e pkt 1 i 2, ustala się 

w oparciu o dane gromadzone w Centralnym Repozytorium Kas. Do wartości tej nie 

wlicza się wartości sprzedaży dokumentowanej fakturami, o których mowa w art. 106h 

ust. 2. 

6g. Całkowitą wartość sprzedaży wraz z podatkiem, o której mowa w ust. 6e pkt 1 lit. a, 

ustala się w oparciu o dane zawarte w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3. 

6h. Do zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 6d, przepisy ust. 2 zdanie drugie i 

trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio. 

6i. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6e, jest weryfikowane z wykorzystaniem 

zasobów teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

6j. Jeżeli postanowienie o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 6d, albo decyzja o 

odmowie dokonania zwrotu różnicy podatku w tym terminie, nie zostaną podjęte albo 

odebrane w terminie 4 dni od dnia: 

1) rozpoczęcia przechowywania pisma w placówce pocztowej - w przypadku, o którym mowa 

w art. 150 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, 

2) złożenia pisma w urzędzie gminy (miasta) - w przypadku, o którym mowa w art. 150 § 1 

pkt 2 Ordynacji podatkowej, 

3) wpłynięcia tego postanowienia albo tej decyzji na adres do doręczeń elektronicznych - w 

przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o 

doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72, 802, 1135, 1163 i 

1598) 

- doręczenie uważa się za dokonane z upływem terminu tych 4 dni. 

6k. Przepis ust. 6j pkt 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 150a 

Ordynacji podatkowej. 

6l. Przepisy ust. 6j pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 151 

Ordynacji podatkowej."; 

11) w art. 90 po ust. 10b dodaje się ust. 10c-10g w brzmieniu: 

"10c. W przypadku grupy VAT proporcję, o której mowa w ust. 2, przyjmuje się odrębnie dla 

każdego jej członka, przy czym w roku, w którym ta grupa VAT uzyskała status 

http://lex.senat.pl/#/document/17086198/2021-12-31?unitId=art(90)&cm=DOCUMENT
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podatnika, proporcję tę przyjmuje się w wartości ustalonej przez członków grupy VAT na 

moment jej utworzenia. Przepisy ust. 3-6 i 8-10, art. 90a, art. 90b oraz art. 91 ust. 1-9 

stosuje się odpowiednio. 

10d. W przypadku gdy grupa VAT dokonuje nabyć towarów lub usług, które są 

wykorzystywane przez tę grupę VAT do wykonywania czynności, w związku z którymi 

przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, jak i czynności, w związku z 

którymi takie prawo nie przysługuje, oraz nie jest możliwe przyporządkowanie tych 

czynności do poszczególnych członków grupy VAT, grupa VAT jest obowiązana do 

odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z tymi czynnościami, w 

stosunku do których przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w 

sposób określony w ust. 1. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, grupa VAT jest obowiązana do ustalenia proporcji, 

o której mowa w ust. 2. Proporcja, o której mowa w zdaniu drugim, jest wyliczana 

szacunkowo według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie 

protokołu. Przepisy ust. 3-6 i 8-10, art. 90a, art. 90b oraz art. 91 ust. 1-9 stosuje się 

odpowiednio. 

10e. W przypadku podatnika, dla którego naczelnik urzędu skarbowego przywrócił 

zarejestrowanie zgodnie z art. 96 ust. 9k, proporcja, o której mowa w ust. 2, ustalona dla 

niego odrębnie przed utratą statusu podatnika przez grupę VAT, nie ulega zmianie do 

końca roku, w którym ta grupa utraciła ten status. Przepisy art. 91 ust. 1-9 stosuje się 

odpowiednio do każdego z podatników, który był członkiem grupy VAT. W przypadku, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, przepisów ust. 8 i 9 nie stosuje się. 

10f. W przypadku gdy podatnik, dla którego naczelnik urzędu skarbowego przywrócił 

zarejestrowanie zgodnie z art. 96 ust. 9k, uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu 

dla ustalenia proporcji, o której mowa w ust. 10e, byłaby niereprezentatywna, do 

obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku 

należnego przyjmuje proporcję wyliczoną szacunkowo według prognozy uzgodnionej z 

naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu. 

10g. Przez obrót, o którym mowa w ust. 3, osiągnięty przez podatnika, który był w 

poprzednim roku podatkowym członkiem grupy VAT i dla którego naczelnik urzędu 

skarbowego przywrócił zarejestrowanie zgodnie z art. 96 ust. 9k, rozumie się obrót: 

1) jaki można przyporządkować dla tego podatnika za okres, w którym był członkiem grupy 

VAT, oraz 
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2) osiągnięty przez tego podatnika po utracie statusu podatnika przez grupę VAT."; 

12) w art. 90a w ust. 1 wyrazy "art. 90 ust. 3-10a" zastępuje się wyrazami "art. 90 ust. 3-10a i 

10c-10g"; 

13) w art. 91 w ust. 1 wyrazy "w art. 90 ust. 2-6, 10 lub 10a" zastępuje się wyrazami "w art. 

90 ust. 2-6, 10, 10a lub 10c-10g"; 

14) w art. 96: 

a) w ust. 1 po wyrazach: "o których mowa w art. 15" dodaje się wyrazy "i art. 15a", 

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

"3b. W przypadku grupy VAT przedstawiciel grupy VAT składa zgłoszenie rejestracyjne, o 

którym mowa w ust. 1, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla tego 

przedstawiciela, wraz z umową o utworzeniu grupy VAT.", 

c) po ust. 4c dodaje się ust. 4d w brzmieniu: 

"4d. Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji grupy VAT jako podatnika VAT, 

jeżeli nie są spełnione warunki uznania grupy VAT za podatnika, i zawiadamia o braku 

rejestracji przedstawiciela grupy VAT.", 

d) po ust. 7b dodaje się ust. 7ba i 7bb w brzmieniu: 

"7ba. Z chwilą rejestracji grupy VAT jako podatnika naczelnik urzędu skarbowego, z urzędu, 

wykreśla z rejestru jako podatnika VAT członka grupy VAT. 

7bb. Naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wykreśla z rejestru jako podatnika VAT grupę 

VAT, która utraciła status podatnika, i zawiadamia o wykreśleniu przedstawiciela grupy 

VAT.", 

e) po ust. 9j dodaje się ust. 9k w brzmieniu: 

"9k. W momencie wykreślenia z rejestru grupy VAT naczelnik urzędu skarbowego przywraca 

zarejestrowanie członka tej grupy VAT jako podatnika VAT ze statusem takim, jaki 

posiadał przed dniem wykreślenia, bez konieczności składania zgłoszenia 

rejestracyjnego."; 

15) w art. 96b po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu: 

"3c. W przypadku, o którym mowa w art. 96 ust. 7ba, dane członka grupy VAT, o których 

mowa w ust. 3 pkt 13, podlegają uwidocznieniu w wykazie jako dane tej grupy VAT."; 

16) w art. 97: 

a) w ust. 1 po wyrazach "o których mowa w art. 15" dodaje się wyrazy "i art. 15a", 

b) ust. 16 otrzymuje brzmienie: 

http://lex.senat.pl/#/document/17086198/2021-12-31?unitId=art(90(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17086198/2021-12-31?unitId=art(91)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17086198/2021-12-31?unitId=art(96)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17086198/2021-12-31?unitId=art(96(b))&cm=DOCUMENT
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"16. Wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika VAT, o którym mowa w art. 96 ust. 6, 

7, 7b-7bb i 8-9a, jest równoznaczne z wykreśleniem z rejestru jako podatnika VAT UE. 

Przepisy art. 96 ust. 8b i 9g-9k stosuje się odpowiednio."; 

17) w art. 99: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, mogą, po uprzednim zawiadomieniu na 

piśmie naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, 

za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa, składać 

również: 

1) mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej; 

2) podatnicy podlegający opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, o którym mowa w 

art. 28j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1800, 1927 i 2105), jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) u 

tych podatników nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych 

kwoty odpowiadającej równowartości 4 000 000 euro, przy czym przeliczenia kwoty 

wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku 

podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.", 

b) w ust. 3a w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

"4) w przypadku których w danym kwartale stwierdzono, że wbrew obowiązkowi, o którym 

mowa w art. 19a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, nie zapewniali 

możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w każdym miejscu, w którym 

działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza 

lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług 

transportu pasażerskiego.", 

c) po ust. 3d dodaje się ust. 3e w brzmieniu: 

"3e. Podatnicy, o których mowa w ust. 2 i 3, w przypadku których stwierdzono, że wbrew 

obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców, nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu 

instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie 

wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe 

http://lex.senat.pl/#/document/17086198/2021-12-31?unitId=art(99)&cm=DOCUMENT
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wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, są obowiązani do 

składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za 

pierwszy miesiąc kwartału: 

1) w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku - jeżeli stwierdzenie naruszenia 

tego obowiązku nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku gdy 

stwierdzenie naruszenia tego obowiązku nastąpiło w drugim miesiącu kwartału - 

deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego po drugim miesiącu kwartału; 

2) następujący po kwartale, w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku - jeżeli 

stwierdzenie naruszenia tego obowiązku nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.", 

d) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: 

"4b. Podatnicy, w przypadku których stwierdzono, że wbrew obowiązkowi, o którym mowa 

w art. 19a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, nie zapewniali 

możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w każdym miejscu, w którym 

działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza 

lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług 

transportu pasażerskiego, mogą składać deklaracje podatkowe za okresy kwartalne na 

zasadach przewidzianych w ust. 2 i 3, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy 

następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym zostało stwierdzone naruszenie 

tego obowiązku.", 

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

"6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do podatników: 

1) którzy zrezygnowali z prawa do rozliczania się metodą kasową; 

2) o których mowa w ust. 3 pkt 2: 

a) u których wartość sprzedaży przekroczyła kwotę określoną w ust. 3 pkt 2, 

b) którzy przestali spełniać warunki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, o którym 

mowa w art. 28j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych."; 

[18) w art. 109 po ust. 11f dodaje się ust. 11g-11i w brzmieniu: 

"11g. Członkowie grupy VAT są obowiązani prowadzić, w postaci elektronicznej, ewidencję 

czynności, o których mowa w art. 8c ust. 1. 

11h. Ewidencja, o której mowa w ust. 11g, zawiera: 

http://lex.senat.pl/#/document/17086198/2021-12-31?unitId=art(109)&cm=DOCUMENT
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1) nazwę i NIP nabywcy; 

2) datę dokonania i zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi; 

3) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; 

4) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; 

5) kwotę należności ogółem. 

11i. Na żądanie organu podatkowego członkowie grupy VAT przekazują ewidencję, o której 

mowa w ust. 11g, w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania.";] 

<18) w art. 109 po ust. 11f dodaje się ust. 11g–11k w brzmieniu: 

„11g. Członkowie grupy VAT są obowiązani prowadzić w postaci elektronicznej 

ewidencję czynności, o których mowa w art. 8c ust. 1, zawierającą co najmniej dane 

dotyczące: 

1) rodzaju i wartości dostaw towarów i świadczonych usług przez członka grupy VAT 

na rzecz innego członka tej samej grupy VAT; 

2) członków grupy VAT, na rzecz których dokonano czynności, o których mowa w art. 

8c ust. 1; 

3) dokumentów potwierdzających dokonanie czynności, o których mowa w art. 8c ust. 

1. 

11h. Członkowie grupy VAT są obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, ewidencję, o której mowa w ust. 11g, za okresy 

miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym 

miesiącu. 

11i. Ewidencja, o której mowa w ust. 11g, jest przesyłana zgodnie z wzorem dokumentu 

elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i w sposób określony w 

przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej. 

11j. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni na elektronicznej 

platformie usług administracji publicznej wzór ewidencji, o której mowa w ust. 11g. 

11k. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji, o której mowa w 

ust. 11g, oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z ust. 

11h, uwzględniając konieczność przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania 

lub unikaniu opodatkowania przez grupę VAT, kontroli obowiązków grupy VAT 
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przez organ podatkowy oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia 

przez członków grupy VAT tej ewidencji.”;> 

UWAGA: pominięto pkt 19 –25 

 

Art.  20. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 422, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 2 wyrazy "oraz art. 64 ust. 2" zastępuje się wyrazami ", art. 64 ust. 2 oraz 

art. 94y ust. 1"; 

2) w art. 12c w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

"4a) działań informujących, o których mowa w art. 15a;"; 

3) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu: 

"Art. 15a. 1. W wyniku działalności analitycznej Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

może podejmować działania informujące podatnika o ryzyku występowania w obrocie 

towarami lub usługami dostarczanymi do tego podatnika lub jego kontrahenta co najmniej 

jednego dostawcy, który może pełnić rolę znikającego podatnika. 

2. Przez znikającego podatnika, o którym mowa w ust. 1, rozumie się podmiot zarejestrowany 

jako podatnik dla celów podatku od towarów i usług, który z potencjalnym zamiarem 

oszustwa nabywa towary lub usługi lub symuluje ich nabywanie, i zbywa je jako 

opodatkowane podatkiem od towarów i usług, nie wpłacając podatku od towarów i usług 

do właściwego urzędu skarbowego. 

3. Ujawnienie podatnikowi danych kontrahentów występujących w obrocie towarami lub 

usługami, w tym dostawcy, który może pełnić rolę znikającego podatnika, objętych 

działaniami informującymi, o których mowa w ust. 1, nie narusza przepisów o tajemnicy 

skarbowej oraz przepisów o tajemnicy przedsiębiorstwa. 

4. Podatnik, wobec którego Szef Krajowej Administracji Skarbowej podjął działania 

informujące, o których mowa w ust. 1, może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem 

tych działań informujących."; 

4) w art. 28 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

"7a) dokonywanie nabycia sprawdzającego;"; 

5) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu: 

http://lex.senat.pl/#/document/18539346/2021-12-31?cm=DOCUMENT
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"Art. 28a. W sprawach o wykroczenia skarbowe ujawnione w związku z nabyciem 

sprawdzającym postępowanie mandatowe prowadzi naczelnik urzędu skarbowego 

dokonujący tego nabycia."; 

6) w art. 33 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

"1a) dokonywanie nabycia sprawdzającego;"; 

7) w art. 33a w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

"- ujawnione w związku z kontrolą celno-skarbową, z wyłączeniem kontroli przesyłek 

pocztowych, o której mowa w art. 70, nabyciem sprawdzającym, postępowanie 

przygotowawcze, postępowanie mandatowe albo czynności wyjaśniające w sprawach o 

wykroczenia prowadzi naczelnik urzędu celno-skarbowego wykonujący tę kontrolę albo 

dokonujący tego nabycia."; 

<7a) w art. 35 w ust. 3 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) ewidencji, o których mowa w art. 109 ust. 3 i ust. 11g ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.),”;> 

UWAGA: pominięto pkt 8 – 10 

Art.  77. 

Przepisy art. 87 ust. 2, 2c i 6d-6l oraz art. 146k ustawy zmienianej w art. 14 stosuje się do 

okresów rozliczeniowych przypadających od dnia 1 stycznia 2022 r. 

 

<Art. 77a. 

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. członkowie grupy 

VAT są obowiązani prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję czynności, o 

których mowa w art. 8c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14. 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera:  

1) nazwę i NIP nabywcy;  

2) datę dokonania i zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi;  

3) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;  

4) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;  

5) kwotę należności ogółem.  

3. Na żądanie organu podatkowego członkowie grupy VAT przekazują ewidencję, o 

której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania.> 
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Art.  89. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem: 

1) art. 6, art. 61 i art. 85-87, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia; 

2) art. 1 pkt 59, pkt 67 lit. i, pkt 76 w zakresie art. 45b, pkt 77 i 78, art. 2 pkt 51, 58 i 64 oraz 

art. 9 pkt 25, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

[3) art. 3 pkt 1, art. 7 pkt 3, 11, 13, pkt 16 lit. b, pkt 17, 33 i 38, art. 12, art. 14 pkt 1-4, 9, 11-

16, 18 i 19, art. 20 pkt 8 i art. 22 pkt 2 w zakresie art. 19a ust. 3, które wchodzą w życie z 

dniem 1 lipca 2022 r.;] 

<3) art. 3 pkt 1, art. 7 pkt 3, 11, 13, pkt 16 lit. b, pkt 17, 33 i 38, art. 12 i art. 20 pkt 8, 

które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.> 

4)  art. 1 pkt 10 lit. b tiret trzecie w zakresie art. 14 ust. 2 pkt 22, pkt 39 i pkt 63 lit. c, art. 2 

pkt 11 lit. a i c, pkt 27 lit. a tiret ósme w zakresie art. 12 ust. 1 pkt 16, pkt 31 lit. a tiret 

trzecie i lit. b, art. 9 pkt 11, [art. 18, art. 22 pkt 1] <art. 14 pkt 1–4, 9 i 11–16, art. 18, 

art. 22 pkt 1>  oraz art. 66 <i art. 77a> , które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 

r.; 

<4a) art. 14 pkt 18 i art. 20 pkt 7a, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.> 

5) art. 7 pkt 7 w zakresie art. 20zu § 4, art. 20zw § 2 zdanie drugie i art. 20zx § 2, które 

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.<;> 

<6) art. 14 pkt 19 i art. 22 pkt 2 w zakresie art. 19a ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 

1 stycznia 2025 r.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490) 

 

Art.  32. 

1. Koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych są pokrywane w szczególności z: 

1) budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

2) środków z budżetu państwa przekazywanych Komendantowi Głównemu Państwowej 

Straży Pożarnej; 

3) wpływów instytucji ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 38 i art. 39 ustawy z 

dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; 

http://lex.senat.pl/#/document/16794312?unitId=art(38)&cm=DOCUMENT
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4) środków pochodzących od osób fizycznych i osób prawnych przekazywanych w 

szczególności w formie dobrowolnych składek lub darowizn; 

5) środków pochodzących ze zbiórek publicznych; 

6) środków własnych. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przekazywane w formie dotacji na realizację 

zadań określonych w art. 3 pkt 1-12 oraz art. 4 ust. 1, na podstawie wniosków złożonych 

przez ochotniczą straż pożarną do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za 

pośrednictwem komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej 

właściwego ze względu na teren działania ochotniczej straży pożarnej, która złożyła 

wniosek. 

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przekazuje środki, o których mowa w ust. 

2, na podstawie umowy zawartej z ochotniczą strażą pożarną. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 3, wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej lub 

złożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym. 

5. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym 

dodatkowe środki pieniężne również w formie dotacji. 

 

<Art. 32a. 

1. Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu 

państwa. 

2. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez wojewodów. 

3. Zasady otrzymywania i rozliczania dotacji celowych, o których mowa w ust. 1, określa 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 

z późn. zm.).> 

 


