
 

 

 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 90 97, faks 22 694 91 06, e-mail: Piotr.Magda@senat.gov.pl 

 

 
K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 16 maja 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania 

niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową 

(druk nr 701) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

1. Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 28 kwietnia 2022 r. ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację 

Skarbową, określanej dalej jako „opiniowana ustawa”, jest – według deklaracji 

projektodawcy zawartej w uzasadnieniu jej projektu – automatyzacja „załatwiania niektórych 

spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową (…) przy wykorzystaniu 

systemów teleinformatycznych KAS” (str. 1). W ocenie projektodawcy „[E]-Urząd Skarbowy 

to system teleinformatyczny KAS, który stanie się podstawowym narzędziem 

wykorzystywanym w kontaktach z organami KAS. E-Urząd Skarbowy jest dedykowany 

5 grupom interesariuszy: podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowym 

i notariuszom. E-Urząd Skarbowy ma umożliwiać dostęp do informacji z obszaru podatków, 

jak również gwarantować pełną transakcyjność, ponieważ za pomocą udostępnionych 

narzędzi i usług będzie można załatwić kompleksowo sprawę online, w tym zrealizować 

obowiązki podatkowe. E-Urząd Skarbowy zapewni obywatelom i przedsiębiorcom pakiet 

spójnych i komplementarnych usług online umożliwiających kompleksowe załatwianie 

spraw, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT. Ułatwią one wywiązywanie się z obowiązków 

podatkowych” (Ibidem). 
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2. Opiniowana ustawa zmienia aż 21 ustaw, przy czym dla deklarowanego przez 

projektodawcę celu legislacyjnego podstawowe znaczenie ma nowelizacja: 

1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego; 

2) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego; 

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

4) ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i płatników; 

5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; 

6) ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy; 

7) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; 

8) ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej; 

9) ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Opiniowana ustawa została uchwalona w oparciu o projekt wniesiony do Sejmu przez 

Radę Ministrów 4 kwietnia 2022 r. (druk sejmowy nr 2138). Tego samego dnia Marszałek 

Sejmu skierowała go do odbycia pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 7 kwietnia 

2022 r. – po odbyciu pierwszego czytania – Sejm skierował projekt opiniowanej ustawy 

do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu 

rozpatrzenia. Komisje te przedstawiły sprawozdanie o projekcie opiniowanej ustawy tego 

samego dnia (druk sejmowy nr 2197). Podczas drugiego czytania projektu opiniowanej 

ustawy, które odbyło się 27 kwietnia 2022 r., zgłoszono do niego pięć poprawek (druk 

sejmowy nr 2197–A), z których trzy zostały przyjęte w trzecim czytaniu. Podczas sejmowego 

postępowania legislacyjnego w projekcie opiniowanej ustawy nie dokonano zmian, które 

zmieniałyby jego pierwotne meritum w sposób znaczący, jednakże istotnie rozszerzono jego 

zakres o nowe materie. 
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III. Uwagi szczegółowe 

 

A. Zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Zgodnie z art. 119 ust. 1 Konstytucji Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach. 

Powołany przepis statuuje zatem nakaz, „by podstawowe treści, które znajdą się ostatecznie 

w ustawie przebyły pełną drogę procedury sejmowej, tak by nie zabrakło czasu i możliwości 

na przemyślenie przyjmowanych rozwiązań i zajęcie wobec nich stanowiska. Nakazowi temu 

sprzeciwia się takie stosowanie procedury poprawek, które pozwala na wprowadzenie 

do projektu nowych, istotnych treści na ostatnich etapach procedury sejmowej. Dotyczyć to 

może zwłaszcza poprawek zgłoszonych dopiero w drugim czytaniu i niebędących przedtem 

przedmiotem rozważań w komisjach”
1
. Niezależnie od tego, należy zauważyć, że „wykładnia 

przepisów regulujących poprawki „sejmowe” i „senackie” musi być dokonywana w taki 

sposób, aby nie prowadziło to do zatarcia odrębności między inicjatywą ustawodawczą 

i poprawkami, a w konsekwencji do obchodzenia wymagań, które Konstytucja przewiduje dla 

inicjatywy ustawodawczej”, przy czym „wyjście poza zakreślony przez samego 

projektodawcę zakres przedmiotowy projektu może mieć miejsce tylko wówczas, gdy treść 

poprawki pozostaje w ścisłym związku z przedmiotem projektowanej ustawy, a zwłaszcza 

wtedy, gdy jej wprowadzenie jest niezbędne do pełnego zrealizowania koncepcji 

projektodawcy. Odmienne stanowisko oznaczałoby obejście konstytucyjnych wymagań 

dotyczących inicjatywy ustawodawczej i trzech czytań projektu”
2
. 

W kontekście powyższych rozważań należy zauważyć, iż w wyniku poprawek 

zgłoszonych na etapie rozpatrywania projektu opiniowanej ustawy przez właściwe komisje 

sejmowe, a także w wyniku poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu,  jego tekst został 

uzupełniony o przepisy, których przedmiot wykracza poza materię projektu wniesionego 

do Sejmu przez Radę Ministrów. Przepisy te przewidują: 

1) rozszerzenie zakresu nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 

o unormowania dotyczące obowiązku agenta rozliczeniowego w zakresie przekazywania 

                                                 

1
 Wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 23 lutego 1999 r. (K 25/98) oraz z dnia 9 marca 2016 r. (K 47/15). 

2
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. (P 11/08). 
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Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o transakcjach płatniczych 

akceptanta wykonywanych przy użyciu terminala płatniczego, w tym przewidujące 

odpowiedzialność administracyjną w postaci kary pieniężnej; 

2) kolejną nowelizację ustawy 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, z późn. zm.), tj. ustawy realizującej 

program Polski Ład – tym razem w zakresie odnoszącym się do problematyki grupy 

VAT; 

3) nowelizację ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych  

– w zakresie dotyczącym otrzymywania przez gminy dotacji celowych z budżetu państwa 

na dofinansowanie niektórych zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Mając na uwadze, że poprawki zgłaszane na etapie sejmowego postępowania 

ustawodawczego powinny „pozostawać w związku z projektem złożonym w Sejmie przez 

wnioskodawcę, przy czym więź ta winna mieć wymiar nie tylko formalny, 

ale i merytoryczny, polegający na tym, że konkretne poprawki odnoszące się do projektu 

powinny pozostawać w odpowiedniej relacji z jego treścią, zmierzając do modyfikacji 

pierwotnej treści projektu”
3
, należy uznać, że zaprezentowane wyżej przepisy są niezgodne 

z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji przez to, że zostały uchwalone przez Sejm 

bez dochowania trybu wymaganego dla sejmowego postępowania ustawodawczego. Należy 

również dobitnie podkreślić, że nie tylko na etapie drugiego czytania, ale również w toku prac 

komisyjnych niedopuszczalne jest wprowadzanie poprawek, które stanowią „nowość 

normatywną, wychodząc poza zakres projektu ustawy”
4
 – niezależnie od tego, czy są one 

korzystne dla adresatów proponowanych regulacji. 

Zasadne jest zatem rozważenie aprobaty dla następujących propozycji poprawek: 

1) w art. 15 w pkt 4 średnik na końcu zastępuje się kropką oraz skreśla się pkt 5–8; 

2) skreśla się art. 20 i art. 21; 

3) w art. 29 skreśla się pkt 4. 

 

                                                 

3
 Ibidem. 

4
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2009 r. (K 53/07). 
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B. Zastrzeżenia natury systemowej 

 

Dodawane przez art. 15 pkt 1 opiniowanej ustawy przepisy art. 11a ust. 2 oraz art. 11b 

ust. 3 i 4 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej stanowią odpowiednio, że: 

1) jeżeli organ Krajowej Administracji Skarbowej, określanej dalej jako „KAS”, udzieli 

upoważnienia do wykonywania zadań w jego imieniu pracownikom (funkcjonariuszom) 

wymienionym w art. 11a ust. 1 – udzielone upoważnienie „obejmuje uprawnienie 

do udzielania dalszych upoważnień, jeżeli uprawnienie to zostanie wyraźnie zastrzeżone 

w upoważnieniu”; 

2) jeżeli minister właściwy do spraw finansów publicznych upoważni, w drodze 

rozporządzenia, inny organ KAS do wykonywania zadań Szefa KAS na podstawie 

art. 11b ust. 1 – udzielone upoważnienie „pozostaje bez wpływu na określoną 

na podstawie odrębnych przepisów właściwość Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

do załatwienia sprawy” (art. 11b ust. 3), a nadto „uprawnia upoważniony organ KAS 

do udzielania dalszych upoważnień osobom zatrudnionym w jednostce organizacyjnej 

KAS i funkcjonariuszom, obsługującym ten organ” (art. 11b ust. 4). 

Powołane unormowania budzą zastrzeżenia dwojakiego rodzaju. 

Po pierwsze, wejście w życie regulacji przewidującej, że wymienione wyżej 

upoważnienia obejmują uprawnienie do udzielania dalszych upoważnień, jeżeli takie 

uprawnienia zostaną „wyraźnie zastrzeżone”, stanowić będzie istotne odstępstwo 

od systemowych unormowań dotyczących upoważniania przez organy administracji 

publicznej pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 

obsługujących te organy – do wykonywania ich zadań. Przepisy odrębnych ustaw (zwłaszcza 

art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego – w odniesieniu do postępowań 

administracyjnych prowadzonych na podstawie tego kodeksu, a także art. 143 Ordynacji 

podatkowej – w odniesieniu do postępowań podatkowych) umożliwiają dekoncentrację zadań 

organów administracji publicznej, jednakże bez możliwości udzielania dalszych upoważnień 

w tym zakresie. Ewentualna rewizja dotychczasowych unormowań dotyczących omawianej 

problematyki nie powinna mieć zatem charakteru wycinkowego. 
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Po drugie, skorzystanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

z przyznanej mu kompetencji do upoważniania, w drodze rozporządzenia, danego organu 

KAS do wykonywania zadań Szefa KAS nie wywołuje skutku prawnego w postaci „korekty” 

ustawowo określonego zakresu właściwości Szefa KAS. Za normatywne superfluum należy 

zatem uznać treść dodawanego art. 11b ust. 3 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. 

Zasadne jest zatem rozważenie poparcia dla następującej propozycji poprawki: 

 w art. 15 w pkt 1: 

a) w art. 11a: 

 skreśla się ust. 2, 

 w ust. 5 skreśla się wyrazy „ , w tym dalszych upoważnień udzielonych 

na podstawie upoważnienia udzielonego przez ten organ”, 

b) w art. 11b skreśla się ust. 3 i 4. 

 

C. Zastrzeżenia natury legislacyjnej i redakcyjnej 

 

Względy poprawnego redagowania przepisów prawnych przemawiają za potrzebą 

akceptacji następujących propozycji poprawek: 

1) w art. 2 w pkt 6 w lit. a, w § 1 wyraz „Przepisu” zastępuje się wyrazem „Przepisów”; 

2) w art. 2 w pkt 6 w lit. c, w § 2 wyrazy „Powyższe nie dotyczy” zastępuje się wyrazami 

„Zdania pierwszego nie stosuje się do”; 

3) w art. 3 w pkt 7: 

a) w lit. a, w § 1 wyraz „Przepisu” zastępuje się wyrazem „Przepisów”, 

b) w lit. c, w § 2a wyraz „przepisu” zastępuje się wyrazem „przepisów”; 

4) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 45cd: 
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a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „portalu podatkowego” 

zastępuje się wyrazami „e-Urzędu Skarbowego”, 

b) w ust. 6 wyrazy „portalu podatkowego” zastępuje się wyrazami „e-Urzędu 

Skarbowego”; 

2) w art. 52va w ust. 3 wyrazy „portalu podatkowego” zastępuje się wyrazami „e-Urzędu 

Skarbowego”.”; 

5) w art. 6 w pkt 1 w lit. b, w pkt 4 wyrazy „w rozumieniu przepisów o podatku od towarów 

i usług” zastępuje się wyrazami „w rozumieniu art. 2 pkt 47 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług”; 

6) w art. 7: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w art. 20zu w § 2 w pkt 2 wyrazy „przez portal podatkowy” zastępuje się 

wyrazami „za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym”;”, 

b) dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) w art. 20zzd w § 2 wyrazy „przez portal podatkowy” zastępuje się wyrazami 

„za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym”;”; 

7) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. W ustawie 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) w art. 21c: 

1) w ust. 1 wyrazy „portalu podatkowego” zastępuje się wyrazami „konta w e-Urzędzie 

Skarbowym”; 

2) ust. 4 wyrazy „portalu podatkowego” zastępuje się wyrazami „konta w e-Urzędzie 

Skarbowym”.”; 

8) w art. 9 w pkt 2 wyraz „składanie” zastępuje się wyrazem „wnoszenie”. 

Rekomendowane korekty zmierzają odpowiednio do: 

1) likwidacji oczywistych omyłek redakcyjnych (nr 1 i 3); 

2) dostosowania treści przepisu do utrwalonych reguł kształtowania języka prawnego (nr 2); 
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3) dostosowania brzmienia poleceń nowelizacyjnych zawartych w art. 5, art. 7 oraz art. 8 

opiniowanej ustawy do dyrektyw zawartych w przepisach § 87 ust. 3 oraz § 94 ust. 2 

„Zasad techniki prawodawczej” – zastosowanie techniki legislacyjnej, którą posługują się 

wymienione przepisy opiniowanej ustawy, jest uwarunkowane (stosownie do § 88 ust. 1 

„Zasad techniki prawodawczej”) występowaniem zmienianego określenia „w wielu 

przepisach zmienianej ustawy” (nr 4, 6 i 7); 

4) zapewnienia zgodności zastosowanego odesłania z § 156 ust. 2 „Zasad techniki 

prawodawczej”, zgodnie z którym w przepisie odsyłającym jednoznacznie wskazuje się 

przepis, do którego się odsyła (nr 5); 

5) zapewnienia spójności terminologicznej w przepisach Kodeksu karnego skarbowego, 

objętych zakresem art. 9 opiniowanej ustawy (nr 8) – dodawane przepisy art. 16 § 4a oraz 

art. 114c pkt 2 Kodeksu karnego skarbowego stanowią o wnoszeniu określonych pism za 

pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym, natomiast w zmienianym art. 53 § 31 

jest mowa o ich składaniu za pośrednictwem tego konta. 

 

 

 

Piotr Magda 

Główny legislator 


