
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie ustawy o administracji podatkowej 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r. 

ustawy o administracji podatkowej, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. Ustawa określa zadania i organizację administracji podatkowej, której 

celem jest realizacja dochodów z tytułu podatków oraz niepodatkowych należności 

budżetowych, a także zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika w prawidłowym 

wykonywaniu obowiązków podatkowych.”; 

2)  w art. 3: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „w szczególności”, 

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.”; 

3)  dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. Organ administracji podatkowej może powierzyć prowadzenie, w jego 

imieniu, niektórych spraw należących do właściwości tego organu, jednostce samorządu 

terytorialnego lub związkowi takich jednostek, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią. 

2. Powierzenie prowadzenia spraw następuje na podstawie porozumienia organu 

administracji podatkowej z jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem takich 

jednostek. 

3. Do porozumienia stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2b–5 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.). 

4. Porozumienie może stanowić, że powierzenie prowadzenia spraw następuje bez 

przekazania środków finansowych na ich realizację.”; 
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4)  w art. 7 w ust. 3 w pkt 4 wyrazy „dyrektora izby skarbowej” zastępuje się wyrazami 

„dyrektorów izb skarbowych”; 

5)  w art. 10: 

a) w ust. 1 skreśla się pkt 4 i 9, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Naczelnik urzędu skarbowego dysponuje środkami pieniężnymi 

zgromadzonymi na rachunkach bankowych obsługującego go urzędu.”; 

6)  w art. 13 w ust. 1 wyrazy „dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego” 

zastępuje się wyrazami „dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów 

skarbowych”; 

7)  art. 13 ust. 7 i 8 oznacza się jako art. 13a ust. 1 i 2; 

8)  w art. 13 w ust. 7 skreśla się wyrazy „oraz zadanie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 

pkt 4,”; 

9)  art. 25 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 25. 1. Pracownikowi przeprowadzającemu kontrolę podatkową, jako 

podstawowe zadanie o charakterze ciągłym, przysługuje dodatek kontrolerski do 

wynagrodzenia w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Kierownikowi komórki kontroli podatkowej, który dokonuje osobiście czynności 

kontrolnych, czynności przygotowawczych do kontroli, opracowuje dokumentację 

prowadzonych kontroli lub dokonuje weryfikacji dokumentacji przeprowadzonych 

kontroli w zakresie jej zgodności z prawem, przysługuje dodatek kontrolerski 

w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Kierownikowi komórki kontroli podatkowej przysługuje dodatek kontrolerski, 

jeżeli dokonuje czynności, o których mowa w ust. 2, w wymiarze co najmniej 20% czasu 

pracy.  
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4. Dodatek kontrolerski jest przyznawany według stawek określonych w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 14, na okres roku kalendarzowego.  

5. Wysokość stawki dodatku kontrolerskiego jest uzależniona od wyników oceny, 

o której mowa w ust. 7 albo 8.  

6. Pracownikowi, który nabywa uprawnienie do dodatku kontrolerskiego po raz 

pierwszy, dodatek kontrolerski jest przyznawany według najniższej stawki wynikającej 

z przepisów wydanych na podstawie ust. 14. 

7. Oceny pracownika, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się, biorąc pod uwagę: 

1) znajomość procedury i poprawność zastosowania przepisów prawa podatkowego 

w ustaleniach kontroli podatkowej; 

2) stopień trudności i złożoności kontroli podatkowej; 

3) kwalifikacje i doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli podatkowej; 

4) umiejętność rozwiązywania problemów i inicjatywę. 

8. Oceny kierownika komórki kontroli podatkowej dokonuje się biorąc pod uwagę 

stopień realizacji zadań komórki kontroli podatkowej i wyznaczonych celów. 

9. Ocena, o której mowa w ust. 7 i 8, jest dokonywana kwartalnie, według skali: 

bardzo dobra, dobra, zadowalająca i niezadowalająca. 

10. Wysokość stawki dodatku kontrolerskiego może być zmieniona, jeżeli 

pracownik w ocenianym okresie uzyskał ocenę, o której mowa w ust. 7 albo 8, bardzo 

dobrą albo niezadowalającą. 

11. Wysokość stawki dodatku kontrolerskiego może być zmieniona również jeżeli 

pracownik w ocenianym okresie był nieobecny w pracy dłużej niż miesiąc, z innych 

przyczyn niż urlop wypoczynkowy. 

12. Pracownik traci uprawnienie do dodatku kontrolerskiego, jeżeli: 

1) przestanie spełniać warunki określone w ust. 1 albo ust. 2 i 3; 

2) jego nieobecność w pracy przekracza 3 miesiące. 

13. Utrata dodatku albo zmiana jego stawki następuje z końcem miesiąca 

kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 10, 11 lub 12. 

14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, stawki dodatku kontrolerskiego, tryb przyznawania, wypłaty, zmiany 

oraz utraty dodatku kontrolerskiego, a także sposób i tryb dokonywania oceny, o której 

mowa w ust. 7 i 8, uwzględniając potrzebę zwiększenia skuteczności kontroli podatkowej 

przez zapewnienie motywacji pracowników do jej sprawnego wykonywania oraz 
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rzetelność dokonywania oceny.”; 

10)  w art. 27 w ust. 5 wyrazy „Pisemną informację” zastępuje się wyrazem „Informację”; 

11)  w art. 28: 

a) w ust. 1 w pkt 6 wyrazy „sześcioletni staż pracy” zastępuje się wyrazami „pięcioletni 

staż pracy”, 

b) w ust. 2 wyrazy „czteroletni staż pracy” zastępuje się wyrazami „trzyletni staż pracy”, 

c) w ust. 3 wyrazy „trzyletni staż pracy” zastępuje się wyrazami „dwuletni staż pracy”; 

12)  w art. 28: 

a) w ust. 1: 

– w pkt 6 skreśla się wyrazy „, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku 

kierowniczym”, 

– dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6) ma co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;”, 

b) w ust. 2: 

– wyrazy „oraz ma co najmniej” zastępuje się wyrazami „, ma co najmniej”, 

– wyrazy „, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym” 

zastępuje się wyrazami „oraz co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku 

kierowniczym”, 

c) w ust. 3: 

– wyrazy „oraz ma co najmniej” zastępuje się wyrazami „, ma co najmniej”, 

– wyrazy „, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym” 

zastępuje się wyrazami „oraz co najmniej roczny staż pracy na stanowisku 

kierowniczym”; 

13)  w art. 38 w pkt 17, w art. 107e: 

a) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) warunki udziału w licytacji elektronicznej, 
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2) dodatkowe elementy, jakie powinno zawierać obwieszczenie o licytacji 

elektronicznej oraz warunki publikacji tego obwieszczenia, 

3) termin licytacji elektronicznej, 

4) tryb i sposób prowadzenia licytacji elektronicznej, 

5) termin zapłaty ceny, 

6) warunki dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2, 

w tym otrzymania dostępu oraz jego wygaśnięcia 

– mając na względzie zapewnienie sprawnej obsługi systemu teleinformatycznego, 

ochrony praw uczestników licytacji elektronicznej, sprawności i skuteczności 

egzekucji z ruchomości, bezpieczeństwa posługiwania się dokumentami w postaci 

elektronicznej oraz dostępności systemu teleinformatycznego.”, 

b) dodaje się § 10 w brzmieniu: 

„§ 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze 

obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, jednostkę podległą lub nadzorowaną wyznaczoną do prowadzenia 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2 pkt 1, lub podmiot wybrany 

w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, o którym mowa w § 2 pkt 2.”; 

14)  dodaje się art. 41a w brzmieniu: 

„Art. 41a. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) w art. 6qa uchyla się ust. 3.”; 

15)  w art. 43 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) art. 14h otrzymuje brzmienie: 

„Art. 14h. W sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 135–137, 

art. 140, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2, art. 170 i art. 171 oraz 

przepisy rozdziału 5, 6, 10 i 23 działu IV.”;”; 

16)  w art. 47, w art. 100 w § 8 wyrazy „oraz organ uprawniony do nakładania grzywien 

w drodze mandatu karnego prowadzą” zastępuje się wyrazem „prowadzi”; 
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17)  w art. 47, w art. 100: 

a) dodaje się § 8a w brzmieniu: 

„§ 8a. Organ uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 

współpracuje z organem, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. a, oraz organem 

uprawnionym do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze 

mandatu karnego w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań tych organów 

wynikających z niniejszego kodeksu, w tym poprzez udzielanie informacji 

w sprawach dotyczących odpowiednio formularzy mandatu karnego, 

przydzielonych serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu 

systemu teleinformatycznego oraz nałożonych grzywien.”, 

b) w § 13 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) tryb i szczegółowy zakres współpracy, o której mowa w § 8a,”; 

18)  w art. 47, w art. 100: 

a) w § 10 wyrazy „sporządza informację dotyczącą nałożonych grzywien stanowiących 

dochód budżetu państwa, w tym uiszczonych i nieuiszczonych, i przekazuje organowi, 

o którym mowa w § 1” zastępuje się wyrazami „sporządza informację dotyczącą 

danych objętych formularzem mandatu karnego oraz uiszczonych i nieuiszczonych 

grzywien i przekazuje ją za pośrednictwem systemu teleinformatycznego organowi, 

o którym mowa w § 1”, 

b) w § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) tryb i terminy przekazania oraz szczegółowy zakres informacji, o których 

mowa w § 9 i 10”; 

19)  w art. 47, w art. 100 w § 10 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Informacja stanowi dowód księgowy należności wynikających z grzywien 

nałożonych w drodze mandatu karnego, bez konieczności zamieszczania podpisu 

wystawcy dowodu, o którym mowa w przepisach o rachunkowości.”; 

20)  w art. 53 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 40 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2) w drodze zarządzenia – zasady rachunkowości oraz plany kont dla organów 

podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru 

i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych 

i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz innych niepodatkowych 

należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są 

uprawnione organy podatkowe”;”; 

21)  w art. 72: 

a) w ust. 1 po wyrazach „w drodze mandatu karnego,” dodaje się wyrazy „wskazani 

przez dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego zgodnie z ust. 5,”, 

b) w ust. 5: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego, w terminie 14 dni przed odpowiednio 

dniem 1 stycznia 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 1 stycznia 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r.:”, 

– w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„przesyła do właściwego miejscowo dyrektora izby skarbowej wykaz pracowników, 

którzy staną się pracownikami izby skarbowej, zawierający:”; 

22)  skreśla się art. 74; 

23)  w art. 76 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) art. 12, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.;”; 

24)  w art. 76 w pkt 1 wyrazy „art. 13 ust. 7 i 8” zastępuje się wyrazami „art. 13a”. 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 



U Z A S A D N I E N I E  

Na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o administracji 

podatkowej i uchwalił do niej 24 poprawki.  

Poprawka nr 1 zakłada, że celem administracji podatkowej jest realizacja dochodów 

z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, a nie tylko pobór 

podatków, który powinien jedynie służyć realizacji tak zakładanego celu.  

Poprawka nr 2 jednoznacznie wskazuje, że pomimo możliwości formułowania zadań 

administracji podatkowej w innych ustawach niż ustawa o administracji podatkowej, katalog 

tych zadań jest katalogiem zamkniętym. 

Poprawka nr 3 zakłada, że organ administracji podatkowej może powierzyć 

wykonywanie niektórych zadań jednostce samorządu terytorialnego, na zasadach określonych 

w dodawanym przepisie, o ile przepisy szczególne tak stanowią. Poprawka nr 14 jest 

konsekwencją wprowadzanego rozwiązania. Poprawki przewidują między innymi możliwość 

zawierania porozumień bez konieczności równoczesnego zagwarantowania jednostkom 

samorządu terytorialnego dodatkowych środków finansowych. 

Senat przyjął, że przekazanie zadań przez organ podatkowy powinno nastąpić w oparciu 

o ogólne zasady wynikające z dodawanego przepisu. Podstawą przekazania każdorazowo 

powinien być jednak szczegółowy przepis ustawowy. Takim przepisem jest art. 6qa ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poprawka Senatu dostosowuje ten przepis do 

ogólnych rozwiązań ustawy o administracji podatkowej. Odesłanie do stosowania art. 8 ust. 

ust. 2b–5 ustawy o samorządzie gminnym wynikać będzie bezpośrednio z przepisów ustawy 

o administracji podatkowej. Jednocześnie jednak na mocy przepisów ustawy o administracji 

podatkowej możliwe będzie przekazanie zadań bez przekazania środków finansowych na te 

zadania. Tym samym, tak zmodyfikowane przepisy, będą mogły znaleźć zastosowanie 

między innymi do porozumień zawieranych przez naczelnika urzędu skarbowego 

z właściwymi organami gminy o przekazaniu wykonywania zadania z zakresu egzekucji 

należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Poprawki nr 4 i 6 mają charakter techniczno-językowy. Uwzględniają, że Szef 

Administracji Podatkowej zapewnia efektywne wykonywanie zadań w zakresie 

koordynowania wykonywania budżetu przez wszystkich dyrektorów izb skarbowych, a nie 

jednego dyrektora izby skarbowej oraz, że właściwy minister określa w drodze 
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rozporządzenia siedzibę i terytorialny zakres działania wszystkich dyrektorów izb 

skarbowych i wszystkich naczelników urzędów skarbowych, a nie jednego dyrektora izby 

skarbowej i jednego naczelnika urzędu skarbowego. 

Poprawki nr 5 i 8 wykreślają, z katalogu zadań nałożonych na naczelnika urzędu 

skarbowego – wydawanie zaświadczeń i dysponowanie rachunkiem bankowym – jako 

przepisy o charakterze kompetencyjnym, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w innych 

przepisach ustawowych. Trudno jest bowiem uznać, że zadaniem naczelnika urzędu 

skarbowego, jest samo w sobie dysponowanie środkami pieniężnymi, czy też wydawanie 

zaświadczeń. 

Poprawki nr 7 i 24 porządkują przepisy w ramach struktury ustawy. Zgodnie z art. 13 

ust. 7 i 8 wykonywanie przez naczelnika urzędu skarbowego zadania jakim jest pobór 

podatków, może być wykonywane przy użyciu wspólnego rachunku bankowego 

prowadzonego dla wszystkich naczelników urzędów skarbowych. Wskazane przepisy (ust. 7 

i 8) wyrażają odrębną materię od pozostałych rozwiązań art. 13 (ust. 1–6). Te ostanie dotyczą 

bowiem właściwości miejscowej i rzeczowej naczelników urzędów skarbowych. Poprawki 

zmierzają do uporządkowania przepisów zgodnie z § 55 Zasad techniki prawodawczej. 

Poprawka nr 9 modyfikuje zasady przyznawania dodatku kontrolerskiego.  

Poprawka wprowadza dodatkowe przesłanki do otrzymania dodatku w postaci 

prowadzenia kontroli jako podstawowego zadania o charakterze ciągłym (dla pracownika 

przeprowadzającego kontrolę) lub wykonywania wskazanych czynności w wymiarze co 

najmniej 20% czasu pracy (dla kierownika komórki kontroli podatkowej). Podobne 

rozwiązanie przewiduje dołączony do projektu ustawy o administracji podatkowej, projekt 

rozporządzenia, które wydać ma właściwy minister na podstawie art. 25 ust. 11. Biorąc pod 

uwagę zakres spraw zakreślony art. 25 ust. 11, stwierdzić należy, że rozporządzenie 

w kształcie zaproponowanym projektem wykroczyłoby poza materię spraw przekazanych do 

uregulowania aktem wykonawczym. Senat uznał za zasadne wprowadzenie stosownych 

rozwiązań wprost do ustawy.  

Poprawka Senatu wprowadza do art. 25 ustawy także inne zmiany korygujące, 

doprecyzowujące lub uzupełniające regulacje uchwalone przez Sejm. Zmiany te przede 

wszystkim przesądzają, że dodatek przyznawany jest na okres roku kalendarzowego, 

wprowadzają skalę ocen kwartalnych, modyfikują przesłanki zmiany wysokości i utraty 
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dodatku, przekazują do uregulowania rozporządzeniem tryb wypłaty dodatku oraz 

ujednolicają przepisy. 

Poprawka nr 10 ma na celu ujednolicenie przepisów art. 27 ustawy. 

Poprawki nr 11 i 12 modyfikują wymogi stawiane ustawą o administracji podatkowej 

dla osób ubiegających się o stanowiska dyrektora izby skarbowej i dyrektora Biura Krajowej 

Informacji Podatkowej oraz ich zastępców, a także stanowiska naczelnika urzędu skarbowego 

i jego zastępców. 

Poprawka nr 11 zmniejsza wymagany staż pracy dla dyrektora izby skarbowej 

i  dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz ich zastępców z sześcioletniego na 

pięcioletni. Dla naczelnika urzędu skarbowego z czteroletniego na trzyletni. Dla zastępcy 

naczelnika urzędu skarbowego z trzyletniego na dwuletni. Wprowadzając poprawkę Senat nie 

zakwestionował samej zasady posiadania stażu pracy w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych albo w urzędach mu podległych lub przez niego 

nadzorowanych. W ocenie Senatu wątpliwość budzi jednak wymiar stażu pracy.  

Senat uznał też za zasadne pozostawienie wymogu posiadania określonego wymiaru 

stażu pracy na stanowisku kierowniczym. W tym jednak przypadku, w ocenie Izby, zasadnym 

jest aby kompetencje kierownicze mogły być nabywane nie tylko w doświadczeniu w pracy 

w urzędach szeroko rozumianej administracji podatkowej, ale także na stanowiskach poza 

sektorem publicznym (poprawka nr 12).  

Poprawka nr 13 zmienia zakres spraw przekazanych do uregulowania rozporządzeniem 

dotyczącym licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 

wprowadza obligatoryjność wydania tego rozporządzenia. 

Zgodnie z poprawką właściwy minister nie będzie obowiązany do określenia w drodze 

rozporządzenia administratora systemu teleinformatycznego. System teleinformatyczny, za 

pośrednictwem którego odbywać się ma licytacja elektroniczna prowadzić ma jednostka 

podległa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub podmiot wybrany przez 

ministra w trybie przepisów o zamówieniach publicznych  (zgodnie z art. 107e § 2 ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Jeśli założyć, że przepis art. 107e § 11, 

w brzmieniu uchwalonym przez Sejm, upoważnia do wskazania podmiotu prowadzącego 

system, uznać go należy za stojący w sprzeczności z art. 107e § 2. Jeśli zaś założyć, że 

przepis art. 107e § 11 dotyczy wskazania na administratora danych osobowych 
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przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, to przepis taki uznać należy za zbędny. 

Administratorem danych osobowych będzie bowiem podmiot prowadzący system 

teleinformatyczny. Dopełnieniem rezygnacji z upoważnienia ministra do określenia 

administratora systemu teleinformatycznego jest zobowiązanie ministra do wydania 

obwieszczenia na podstawie dodawanego art. 107e § 10. 

Celem uchwalonej poprawki jest przede wszystkim usprawnienie przeprowadzenia 

licytacji elektronicznej oraz umożliwienie wydania takich przepisów wykonawczych, których 

zakres pozwoli na prawidłowe zafunkcjonowanie nowowprowadzanej instytucji. Stąd, 

w ocenie Senatu, delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia powinna zostać 

uzupełniona o materię związaną ze sposobem określenia terminu licytacji i terminu zapłaty 

ceny oraz doprecyzowana o wskazanie na warunki publikacji obwieszczenia o licytacji 

i warunki otrzymania dostępu do systemu teleinformatycznego, a także jego wygaśnięcia. 

Biorąc pod uwagę, że wydanie przepisów wykonawczych jest niezbędne dla 

prawidłowego zafunkcjonowania ustawy, Senat zdecydował o nadaniu upoważnieniu 

charakteru obligatoryjnego. 

Poprawka nr 15 likwiduje sprzeczność pomiędzy przepisami.  

Zgodnie z nowelizowanym art. 13 § 2a Ordynacji podatkowej, dyrektor Biura Krajowej 

Informacji Podatkowej jest organem właściwym w sprawach wydawania interpretacji 

indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Konsekwencją tej zmiany jest nowelizacja 

art. 130, art. 143 i art. 221 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą w sprawach wydawania 

interpretacji indywidualnych art. 130 i art. 143 mają znaleźć bezpośrednie zastosowanie,  

a art. 221 § 1 ma znaleźć zastosowanie odpowiednie (na mocy art. 221 § 2). Tymczasem 

w obecnie obowiązującym brzmieniu Ordynacja podatkowa w art. 14h w sprawach 

wydawania interpretacji indywidualnych odsyła już do odpowiedniego stosowania (między 

innymi) art. 130 i art. 143. W efekcie rozpatrywanej ustawy Ordynacja podatkowa, 

w sprawach wydawania interpretacji indywidualnych, w jednym z przepisów (art. 14h) 

zakłada odpowiednie stosowanie art. 130 i art. 143, gdy jednocześnie przepisy te, same w 

sobie, znajdą zastosowanie wprost. Poprawka Senatu likwiduje takie „podwójne” 

uregulowanie tej samej sprawy. 

Poprawki nr 16, 17, 18 i 19 wprowadzają zmiany do nowelizowanego rozpatrywaną 

ustawą art. 100 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Poprawki te mają na celu 
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usprawnienie systemu poboru należności wynikających z grzywien nałożonych mandatami 

karnymi. 

Poprawka nr 16 zakłada, że ewidencję grzywien nakładanych w drodze mandatu 

karnego powinien prowadzić jedynie organ uprawniony do poboru grzywien a nie - 

jednocześnie - organ uprawniony do nakładania grzywien. 

Poprawka nr 17 wprowadza przepis stanowiący podstawę do obowiązku wymiany 

informacji pomiędzy organami uprawnionymi do nakładania grzywien, a organami 

uprawnionymi do poboru należności wynikających z grzywien i organami właściwymi do 

dystrybucji formularzy mandatów karnych. 

Poprawka nr 18 wskazuje, że informacja organu nakładającego grzywny w drodze 

mandatu karnego, dla uprawnionego do ich poboru naczelnika urzędu skarbowego, ma być 

przekazywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.  

Poprawka 19 wprowadza przepis, zgodnie z którym powyższa informacja stanowi 

dowód księgowy bez konieczności zamieszczania podpisu. 

Poprawka nr 20 wobec przejęcia przez organy podatkowe poboru należności 

wynikających z grzywien nakładanych mandatami karnymi modyfikuje przepisy ustawy 

o finansach publicznych w zakresie upoważnienia właściwego ministra do odpowiedniego 

określenia zasad rachunkowości i planów kont również dla tych należności. 

Poprawka nr 21 zmierza do nadania prawidłowego brzmienia grupie przepisów 

dostosowujących, określających zasady przejścia pracowników urzędów wojewódzkich 

pracujących w komórkach właściwych do obsługi spraw związanych z mandatami karnymi 

do pracy w organach podatkowych. 

Zgodnie z art. 72 ust. 1 rozpatrywanej ustawy pracownicy komórek organizacyjnych 

urzędów wojewódzkich, właściwych do obsługi spraw związanych z należnościami 

wynikającymi z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stają się pracownikami 

właściwych miejscowo izb skarbowych, odpowiednio z dniem 1 stycznia 2016 r., 1 stycznia 

2017 r., 1 stycznia 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r. We wskazanych datach, z mocy prawa, 

pracownicy urzędów wojewódzkich mają stać się pracownikami izb skarbowych. Żaden 

z przepisów opiniowanej ustawy nie przesądza jednak jacy konkretni pracownicy zostaną 

„przejęci” przez nowego pracodawcę. Porozumienie dyrektora izby skarbowej z właściwym 

wojewodą z art. 72 ust. 4, określać będzie jedynie liczbę pracowników, którzy z mocy prawa, 



– 6 – 

w danym roku, staną się pracownikami izby skarbowej. Wskazanie dyrektora generalnego 

urzędu wojewódzkiego z art. 72 ust. 5 ma natomiast jedynie walor informacyjny. Stąd, aby 

dopełnić przepisy art. 72 rozpatrywanej ustawy, Senat wprowadził stosowną poprawkę. 

Poprawka nr 22 skreśla przepis czasowo utrzymujący w mocy dotychczasowe 

rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące zasad przyznawania dodatków kontrolerskich. 

Dotychczasowe akty wykonawcze wydane na podstawie uchylanej ustawy można 

zachować w mocy jedynie wyjątkowo, do czasu wejścia w życie nowych aktów 

wykonawczych, o ile dotychczasowe przepisy nie są niezgodne z nową ustawą (§ 33 Zasad 

techniki prawodawczej). Dotychczasowy przepis upoważniający (art. 8 ust. 2 ustawy 

o urzędach i izbach skarbowych) jako zakres spraw przekazanych do uregulowania wskazuje 

zasady, warunki i tryb przyznawania oraz stawki,  a także zmiany wysokości i warunki utraty 

dodatku kontrolerskiego. Nowe upoważnienie (art. 25 ust. 11 ustawy o administracji 

podatkowej) dotyczy stawek dodatku kontrolerskiego, trybu przyznawania, zmiany albo 

utraty dodatku oraz sposobu i tryb dokonywania oceny pracownika. Na mocy rozpatrywanej 

ustawy część dotychczasowej materii rozporządzenia została włączona do materii ustawowej. 

Dotychczasowe rozporządzenie w niektórych aspektach może też zostać uznane za niezgodne 

z nową ustawą. Przekonujących przesłanek do utrzymania dotychczasowego rozporządzenia 

nie wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy.  

Ze względu na odległy termin wejścia w życie rozpatrywanej ustawy – 1 stycznia 

2016 r. oraz ryzyko niezgodności dotychczasowego rozporządzenia z nową ustawą, Senat 

uznał za zasadne skreślenie art. 74 ustawy. 

Poprawka nr 23 przesuwa termin wejścia w życie przepisów określających zasady 

dostępu sądów prowadzących księgi wieczyste do listy naczelników urzędów skarbowych 

prowadzonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.  

Poprawka jest konsekwencją poprawki senackiej do rozpatrywanej równolegle przez 

Senat ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Senat w poprawce 8 do tej ustawy 

zdecydował o przesunięciu z 18 listopada 2015 r. na 1 kwietnia 2016 r. daty wejścia w życie 

ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218), która umożliwi składanie wniosków 

w postępowaniu wieczystoksięgowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Przepisy art. 12 ustawy o administracji podatkowej dotyczą materii związanej 
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z informatyzacją postępowania wieczystoksięgowego, stąd zasadne jest ujednolicenie wejścia 

w życie wskazanej grupy przepisów. 

 


