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Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926

USTAWA

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa

I

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa normuje:

1) podatkowe;

2) informacje podatkowe;

3) podatkowe, i

4)

Art. 2.

§ 1. Przepisy ustawy stosuje do:

1) podatków, oraz niepodatkowych oraz bu-

jednostek terytorialnego, do których ustalania lub okre-

uprawnione organy podatkowe;

2) (uchylony);

3) skarbowej oraz o których mowa w przepisach o podatkach i

lokalnych;

4) spraw z zakresu prawa podatkowego innych wymienione w pkt 1, nale-

do organów podatkowych.

§ 2. przepisy nie inaczej, przepisy III stosuje

do oraz niepodatkowych do któ-

rych ustalenia lub uprawnione inne wymienione w § 1 pkt 1

organy.

§ 3. Organom, o których mowa w § 2, uprawnienia organów podatko-

wych.

§ 4. Przepisów ustawy nie stosuje do ze

stosunków cywilnoprawnych.

Art. 3.

w ustawie jest mowa o:

Opracowano na

podstawie: tj. Dz. U.

z 2012 r . poz. 749,

1101, 1342, 1529, z

2013 r . poz. 35, poz. 

985, 1027, 1036,

1145, 1149, 1289, z 

2014 r . poz. 183, 567,

915.
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1) ustawach podatkowych – rozumie przez to ustawy podatków,

oraz niepodatkowych podmiot,

przedmiot opodatkowania, powstanie ku podatkowego,

opodatkowania, stawki podatkowe oraz prawa i orga-

nów podatkowych, podatników, i inkasentów, a ich p-

ców prawnych oraz osób trzecich;

2) przepisach prawa podatkowego – rozumie przez to przepisy ustaw po-

datkowych, postanowienia ratyfikowanych przez

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez

innych umów pro-

blematyki podatkowej, a przepisy aktów wykonawczych wydanych na

podstawie ustaw podatkowych;

3) podatkach – rozumie przez to

a) zaliczki na podatki,

b) raty podatków, przepisy prawa podatkowego

podatku w ratach,

c) oraz niepodatkowe ci

4) podatkowych – rozumie przez to rachunkowe, podatko-

przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których

prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie przepisów,

podatnicy, lub inkasenci;

5) deklaracjach – rozumie przez to zeznania, wykazy oraz informa-

cje, do których na podstawie przepisów prawa po-

datkowego, podatnicy, i inkasenci;

6) ulgach podatkowych – rozumie przez to przewidziane w przepisach pra-

wa podatkowego zwolnienia, odliczenia, albo zmniejszenia, których

zastosowanie powoduje podstawy opodatkowania lub

podatku, z kwoty podatku o podatku

naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i oraz

innych element konstrukcji tego podatku;

7) zwrocie podatku – rozumie przez to zwrot podatku lub zwrot po-

datku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i a

inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podat-

kowego;

8) niepodatkowych – rozumie przez to nieb

podatkami i dochód

lub jednostki terytorialnego, ze stosunków

publicznoprawnych;

9) gospodarczej – rozumie przez to zarob-

w rozumieniu przepisów o swobodzie gospodarczej, w

tym wykonywanie wolnego zawodu, a zarob-

we imieniu i na lub cudzy rachunek,

nawet gdy inne ustawy nie tej do gospo-

darczej lub osoby – do

10) cenie transakcyjnej – rozumie przez to przedmiotu transakcji zawie-

ranej podmiotami w rozumieniu przepisów prawa
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podatkowego podatku dochodowego od osób fizycznych, po-

datku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i

11) podmiocie krajowym – rozumie przez to podmiot krajowy w rozumieniu

przepisów prawa podatkowego podatku dochodowego od osób

fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz zagraniczny za-

w rozumieniu tych przepisów, na terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej;

12) podmiocie zagranicznym – rozumie przez to podmiot zagraniczny w ro-

zumieniu przepisów prawa podatkowego podatku dochodowe-

go od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz za-

graniczny podmiotu krajowego w rozumieniu tych przepisów, o-

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13) dokumencie elektronicznym – rozumie przez to dokument elektroniczny,

o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informaty-

zacji podmiotów zadania publiczne (Dz. U. Nr

64, poz. 565, z zm.
1)

);

<14) portalu podatkowym – przez to system teleinformatyczny 

w-

a-

dania deklaracji oraz o-

Art. 3a.

§ 1. Deklaracje w wydanym na podstawie § 3

za ków komunikacji elektronicznej.

[§ 2. Organ podatkowy lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinforma-

tycznego administracji podatkowej potwierdza, w formie dokumentu elektro-

odków komunikacji elektronicznej.]

<§ 2. Organ podatkowy, elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinfor-

matycznego administracji podatkowej lub portal podatkowy potwierdza-

unikacji elektronicznej.> 

§ 3. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozporz

dzenia, rodzaje deklaracji, które za ko-

munikacji elektronicznej, na stopniowego upo-

wszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami podatkowymi oraz

deklaracji.

Art. 3b.

§ 1. Deklaracja za komunikacji elektronicznej powinna

1)

z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz.

1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

Dodany pkt 14 w 

ar t. 3 wejdzie w

11.05.2014 r . (Dz. U. 

z 2014 r . poz. 183).

Nowe brzmienie § 2

w art. 3a wejdzie w

11.05.2014 r. (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 183).
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1) dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji

w przepisach;

2) jeden podpis elektroniczny.

§ 2. Minister do spraw finansów publicznych w porozumieniu z mini-

strem do spraw informatyzacji w drodze

1) (uchylony);

2) sposób deklaracji i za komunikacji elek-

tronicznej;

3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny opatrzone poszcze-

gólne typy deklaracji lub

§ 3. o którym mowa w § 2, minister do spraw

finansów publicznych powinien :

1) zapewnienia i

danych zawartych w deklaracjach i podaniach oraz ich ochrony

przed nieuprawnionym

2) limity podatkowego, kwoty lub zwrotu

podatku z deklaracji i rodzaj podatku, którego dotyczy dekla-

racja, a wymagania dla poszczególnych rodzajów podpisu

w przepisach o podpisie elektronicznym, w doty wery-

fikacji podpisu i znakowania czasem.

Art. 3c. (uchylony).

Art. 3d.

deklaracji za komunikacji elektronicznej wójtowi, bur-

mistrzowi (prezydentowi miasta), województwa od-

przepisy.

<Art. 3e.

we wszystkich 

o której mowa w § 1, organ podatkowy poucza ich o skutkach prawnych 

art. 146.

Dodane ar t. 3e i 3f 

11.05.2014 r . (Dz. U. 

z 2014 r . poz. 183). 
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Art. 3f.

kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w 

r. poz. 262) lub przez zastosowanie profilu zaufanego ePUAP w rozumieniu 

pod

2014 r. poz. 183).

o-

e-

o-

ro

przewidziany w § k-

identyfikacji.

o-

o-

wszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami podatkowymi 

oraz charakter tych spraw.

o-

y-

staniem portalu podatkowego, m

w-

nych oraz osób trzecich.> 

Art. 4.

podatkowym jest z ustaw podatkowych nieskonkretyzo-

wana przymusowego w z zaistnieniem

zdarzenia w tych ustawach.

Art. 5.

podatkowym jest z podatkowego zobowi

zanie podatnika do na rzecz Skarbu województwa, powiatu albo

gminy podatku w w terminie oraz w miejscu w przepisach

prawa podatkowego.

Art. 6.

Podatkiem jest publicznoprawne, przymusowe oraz bezzwrotne d-

czenie na rzecz Skarbu województwa, powiatu lub gminy, wyni-

z ustawy podatkowej.
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Art. 7.

§ 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

prawnej, na mocy ustaw podatkowych ob-

podatkowemu.

§ 2. Ustawy podatkowe podatnikami inne podmioty wymie-

nione w § 1.

Art. 8.

jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

prawnej, na podstawie przepisów prawa podatkowego do

obliczenia i pobrania od podatnika podatku i go we terminie

organowi podatkowemu.

Art. 9.

Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemaj

ca prawnej, do pobrania od podatnika podatku i

go we terminie organowi podatkowemu.

Art. 10.

§ 1. Wprowadzenie formy opodatkowania nie pozbawia podatnika

dokonania wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje ustawy podatkowe nie o-

wyboru przez podatnika formy opodatkowania.

Art. 11.

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba ustawa podatkowa stanowi

inaczej.

Art. 12.

§ 1. terminu w dniach jest pewne zdarzenie, przy

obliczaniu tego terminu nie dnia, w którym zdarzenie i-

ostatniego z wyznaczonej liczby dni za koniec terminu.

§ 2. Terminy w tygodniach z tego dnia w ostatnim

tygodniu, który odpowiada dniowi terminu.

§ 3. Terminy w z tego dnia w ostatnim

który odpowiada dniowi terminu, a gdyby takiego

dnia w ostatnim nie – w ostatnim dniu tego

§ 4. Terminy w latach z tego dnia w ostatnim roku,

który odpowiada dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w

ostatnim roku nie – w dniu, który ten

§ 5. ostatni terminu przypada na lub ustawowo wolny od

pracy, za ostatni terminu po dniu lub dniach

wolnych od pracy.
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§ 6. Termin za zachowany, przed jego pismo

[

nad ]

e-

2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumie-

niu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529)

albo w polskim konsularnym;

3) one przez lub statku morskiego w dowództwie

jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;

4) przez w administracji karnego;

5) przez w administracji aresztu

II

Organy podatkowe i ich

1

Organy podatkowe

Art. 13.

§ 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej jest:

1) naczelnik skarbowego, naczelnik celnego, wójt, burmistrz

(prezydent miasta), starosta albo województwa – jako organ

pierwszej instancji;

2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej – jako:

a) organ odpowiednio od decyzji naczelnika skarbo-

wego lub naczelnika celnego,

b) organ pierwszej instancji, na podstawie przepisów,

c) organ od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej in-

stancji;

3) kolegium – jako organ od decyzji

wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo wojewódz-

twa.

§ 2. Minister do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym

– jako:

1) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia decyzji,

wznowienia zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia

jej ia – z

2) organ od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt

1;

3) organ w sprawach ustalenia cen transak-

cyjnych;

4) organ w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego;

Nowe brzmienie pkt 

1 w § 6 w art. 12 

wejdzie

11.05.2014 r. (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 183). 



©Kancelaria Sejmu s. 8/159

2014-07-28

5) organ w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spó

dzielcze kasy -kredytowe o i zlikwidowanych

rachunkach bankowych z prowadzeniem gospodar-

czej.

§ 3. Organami podatkowymi stopnia organy

Art. 13a.

Rada Ministrów w drodze uprawnienia organów podat-

kowych:

1) Szefowi Agencji Wywiadu,

2) Szefowi Agencji

3) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

4) Szefowi Wywiadu Wojskowego,

5) Szefowi Kontrwywiadu Wojskowego

– jest to uzasadnione informacji niejawnych i wymogami bez-

pie

Art. 14.

§ 1. Minister do spraw finansów publicznych sprawuje ogólny nadzór w

sprawach podatkowych.

§ 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, minister do spraw finan-

sów publicznych w celu wykonywania ustawowych w

analityczno-sprawozdawczych, dane z

deklaracji podatkowych do naczelników skarbowych oraz

naczelników celnych.

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

przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronio-

nych.

o-

wanie portalu podatkowego i jest administratorem danych podatników, 

b trzecich ko-

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
2)

).> 

2)
w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 

1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 

165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 

1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

Dodany § 4 w art. 14 

wejdzie

11.05.2014 r. (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 183).
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1a

Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Art. 14a.

§ 1. Minister do spraw finansów publicznych do zapewnienia jed-

nolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe

oraz organy kontroli skarbowej, w ich interpretacji, z

lub na wniosek, przy orzecznictwa oraz Trybu-

Konstytucyjnego lub Europejskiego (inter-

pretacje ogólne); nie organ administracji publicznej.

§ 2. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien uzasadnienie ko-

wydania interpretacji ogólnej, w

1) przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego

wydania interpretacji ogólnej;

2) wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w

decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidual-

nych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w

takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach oraz w ta-

kich samych stanach prawnych.

§ 3. wydaje w dniu wniosku w sprawach, o

których mowa w § 2 pkt 2, nie toczy podatkowe lub post

powanie kontrolne organu kontroli skarbowej albo od decyzji lub na postano-

wienie nie wniesione lub

§ 4. Minister do spraw finansów publicznych pozostawia wniosek o wy-

danie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia,

1) nie warunki, o których mowa w § 2 i 3, lub wniosek nie

innych wymogów przepisami prawa, lub

2) przedstawione we wniosku zagadnienie jest przedmiotem interpretacji ogól-

nej i stan prawny nie w tym zakresie zmianie.

§ 5. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpa-

trzenia wydaje si postanowienie, na które Postanowienie nie

zawiera danych w którym wydano de-

postanowienie lub we wniosku o

wydanie interpretacji ogólnej. Przepisy 14 i 16 IV stosuje

odpowiednio.

§ 6. Prawo do akt sprawy wydania interpretacji ogólnej nie obejmuje da-

nych w którym wydano posta-

nowienie lub we wniosku o wydanie in-

terpretacji ogólnej.

§ 7. Na pisemne ministra do spraw finansów publicznych or-

gany podatkowe oraz organy kontroli skarbowej akta

wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej decyzji,

oraz interpretacji indywidualnych.

§ 8. podlega zwrotowi w przypadku wydania interpretacji ogól-

nej. Zwrot w terminie 7 dni od dnia opublikowania interpre-

tacji ogólnej.
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[ e-

pisy art. 14d, art. 14f, art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 129, art. 130, art. 

]

przepisy art. 14d, art. 14f, art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, 

art. 130, art. 135–137, art. 140, art. 143, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, 

art. 169 § 1–2, art. 170 i a-

§ 10. Minister w do spraw finansów publicznych w celu usprawnienia u-

gi wnioskodawców w drodze or-

gany do wydawania, jako organ pierwszej instancji, o których

mowa w § 5, oraz wykonywania o których mowa w § 7,

oraz organów.

§ 11. Minister do spraw finansów publicznych, pod zapew-

nienie w drodze wzór

wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, który zawiera dane

dane wskazane w § 2, oraz sposób uiszczenia

Art. 14b.

[§ 1. Minister n-

iosek zaintere-

§ 2. Wniosek o stanu fak-

tycznego lub

§ 3. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest do

przedstawienia stanu faktycznego albo zdarzenia

oraz do przedstawienia stanowiska w sprawie oceny

prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia

§ 4. o wydanie interpretacji indywidualnej pod

rygorem karnej za zeznania, elementy stanu

faktycznego wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu wnio-

sku nie przedmiotem podatkowego, kontroli

podatkowej, kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz w

tym zakresie sprawa nie co do jej istoty w decyzji lub

postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie

wydana interpretacja indywidualna nie

skutków prawnych.

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

faktycznego, które w dniu wniosku o przedmiotem

podatkowego, kontroli podatkowej,

kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa zosta-

co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podat-

kowego lub organu kontroli skarbowej.

Nowe brzmienie § 9

w art. 14a wejdzie w

11.05.2014 r. (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 183).

Nowe brzmienie § 1

w art. 14b wejdzie w

11.05.2014 r. (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 183).
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§ 6. Minister do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jedno-

wydawanych interpretacji i usprawnienia wniosko-

dawców w drodze organy do wy-

dawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie

i or-

ganów.

§ 7. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozporz

dzenia, wzór wniosku, o którym mowa w § 1, który zawiera dane identyfiku-

oraz dane wskazane w § 2–5, oraz sposób uiszczenia a-

ty, o której mowa w art. 14f.

Art. 14c.

§ 1. Interpretacja indywidualna zawiera stanowiska wnioskodawcy wraz z

uzasadnieniem prawnym tej oceny. od uzasadnienia prawne-

go, stanowisko wnioskodawcy jest w zakresie.

§ 2. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidu-

alna zawiera wskazanie stanowiska wraz z uzasadnieniem

prawnym.

§ 3. Interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do

administracyjnego.

<§ 4. Interpretacja indywidualna wydana w formie dokumentu elektroniczne-

go jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

>

Art. 14d.

przepisów prawa podatkowego wydaje bez

jednak nie w terminie 3 od dnia otrzymania wniosku.

Do tego terminu nie wlicza terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4.

Art. 14e.

§ 1. Minister do spraw finansów publicznych z

lub stwierdzi jej nieprawi-

w orzecznictwo

Konstytucyjnego lub Europejskiego

§ 2. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej podmio-

towi, któremu w danej sprawie interpretacja wydana.

Art. 14f.

§ 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega w

40 w terminie 7 dni od dnia wniosku.

§ 2. W przypadku w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywi-

dualnej stanów faktycznych lub pobiera

od przedstawionego we wniosku stanu faktycznego

lub zdarzenia

Dodany § 4 w art. 

14c wejdzie

dn. 11.05.2014 r. 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 

183).
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§ 2a. Zwrot nie w terminie 7 dni od dnia

w sprawie wydania interpretacji.

§ 3. o której mowa w § 1 i 2, stanowi dochód

Art. 14g.

§ 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wymogów

okre w art. 14b § 3 pozostawia bez rozpatrzenia.

§ 2. (uchylony).

§ 3. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydaje postanowienie,

na które Przepisy 14 i 16 IV stosuje od-

powiednio.

[Art. 14h.

i-

sy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 129, art. 130, art. 135–137, art. 140, art. 143, 

art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–

]

<Art. 14h.

przepisy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135–137,

art. 140, art. 143, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2, art. 170 i art. 

Art. 14i.

§ 1. Interpretacje ogólne publikowane, bez i, w Dzienniku Urz

dowym Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej.

§ 2. Interpretacje indywidualne wraz z o dacie z-

nie przekazywane organom podatkowym ze na zakres

spraw przedmiotem interpretacji oraz organowi kontro-

li skarbowej.

§ 3. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usu-

danych oraz inne podmioty wskazane

w interpretacji, zamieszczane w Biuletynie Informacji

Publicznej.

Art. 14j.

§ 1. Stosownie do swojej interpretacje indywidualne wydaje wójt,

burmistrz (prezydent miasta), starosta lub województwa.

§ 2. W zakresie, o którym mowa w § 1, za wydanie interpretacji indywidu-

alnej stanowi dochód jednostki terytorialnego.

§ 3. W zakresie nieuregulowanym w § 1 i 2 stosuje odpowiednio przepisy ni-

niejszego

Nowe brzmienie ar t. 

14h wejdzie

z dn. 11.05.2014 r . 

(Dz. U. z 2014 r . poz. 

183). 
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Art. 14k.

§ 1. Zastosowanie do interpretacji indywidualnej przed jej lub przed do-

organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia

administracyjnego nie

wnioskodawcy, jak w przypadku jej w rozstrzy-

sprawy podatkowej.

§ 2. Zastosowanie do interpretacji ogólnej przed jej nie

temu, kto do niej jak w przypadku

jej w sprawy podatkowej.

§ 3. W zakresie z zastosowaniem do interpretacji, która

zmianie, lub interpretacji w sprawy podat-

kowej, nie wszczyna w sprawach o skarbowe

lub wykroczenia skarbowe, a w tych sprawach umarza

oraz nie nalicza odsetek za

Art. 14l.

W przypadku gdy skutki podatkowe ze zdarzeniem, któremu odpowiada

stan faktyczny przedmiotem interpretacji, miejsce przed opublikowa-

niem interpretacji ogólnej lub przed interpretacji indywidualnej, zasto-

sowanie do tej interpretacji nie zwalnia z podatku.

Art. 14m.

§ 1. Zastosowanie do interpretacji, która zmieniona lub nie

w sprawy podatkowej, powoduje zwol-

nienie z podatku w zakresie ze zdarzenia b

przedmiotem interpretacji,

1) nie wykonane w wyniku zastosowania

do interpretacji, która zmianie, lub interpretacji w

sprawy podatkowej oraz

2) skutki podatkowe ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan fak-

tyczny przedmiotem interpretacji, miejsce po opublikowaniu

interpretacji ogólnej albo po interpretacji indywidualnej.

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, obejmuje:

1) w przypadku rocznego rozliczenia podatków – okres do roku podat-

kowego, w którym opublikowano o-

no albo organowi podat-

kowemu odpis orzeczenia administracyjnego interpreta-

ze stwierdzeniem jego

2) w przypadku kwartalnego rozliczenia podatków – okres do k

w którym opublikowano zmie-

albo organowi podatkowemu

odpis orzeczenia administracyjnego indy-

ze stwierdzeniem jego oraz

3) w przypadku rozliczenia podatków – okres do

w którym opublikowano zmie-
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albo organowi podatkowemu

odpis orzeczenia administracyjnego indy-

ze stwierdzeniem jego oraz

§ 3. Na wniosek podatnika, który do interpretacji, w decyzji a-

lub podatkowego organ podatkowy

podatku zwolnieniem, o którym mowa w

§ 1, albo – w przypadku uiszczenia podatku w zakresie tym zwolnie-

niem –

§ 4. Organ podatkowy informuje podatnika w formie pisemnej o dacie

odpisu orzeczenia, o którym mowa w § 2, informacje, z

jakim dniem okres zwolnienia z podatku wy-

z uchylonej przez orzeczenie interpretacji.

Art. 14n.

§ 1. Przepisy art. 14k i art. 14m stosuje odpowiednio w przypadku:

1) zastosowania przez do interpretacji indywidualnej wydanej przed

powstaniem na wniosek osób utworzenie tej – w

zakresie ci tej

2) zastosowania przez lub przedstawicielstwo do interpretacji indy-

widualnej tego lub przedstawicielstwa wy-

danej przed powstaniem tego lub przedstawicielstwa na wniosek

je

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1,

odpowiednio lub przedstawicielstwu, wskaza-

nym przez o wydanie interpretacji indywidualnej.

Art. 14o.

§ 1. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie w art.

14d uznaje w dniu po dniu, w którym termin wy-

dania interpretacji, wydana interpretacja

stanowiska wnioskodawcy w zakresie.

§ 2. Przepisy art. 14e i art. 14i § 2 stosuje odpowiednio.

Art. 14p.

Przepisy niniejszego stosuje odpowiednio do lub

inkasentów, osób trzecich oraz do o których mowa w art. 52

§ 1.

2

organów podatkowych

Art. 15.

§ 1. Organy podatkowe z swojej rzeczowej i

miejscowej.
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§ 2. rzeczowa i miejscowa jest ustalana z za-

kresu i terytorialnego organów podatkowych, o-

nych na podstawie przepisów, w przepisów o wpro-

wadzeniu programów o których mowa w art. 5 ust. 1a i 1b usta-

wy z dnia 21 czerwca 1996 r. o i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004

r. Nr 121, poz. 1267, z zm.
3)

).

Art. 16.

organów podatkowych ustala przepisów

cych zakres ich

Art. 17.

§ 1. ustawy podatkowe nie inaczej, organów

podatkowych ustala miejsca zamieszkania albo adresu siedziby po-

datnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

§ 2. Minister do spraw finansów publicznych w drodze

organów podatkowych w sprawach

niektórych podatkowych lub poszczególnych kategorii podatni-

ków, lub inkasentów w sposób odmienny w § 1,

w posiadanie miejsca zamieszkania lub siedziby

za miejsce uzyskiwania dochodów oraz miejsce przedmiotu

opodatkowania.

Art. 17a.

Organem podatkowym miejscowo w sprawie orzeczenia o odpowie-

podatkowej osoby trzeciej jest organ podatkowy dla podatnika,

lub inkasenta.

Art. 18.

§ 1. w trakcie roku podatkowego lub w przepisach

innego okresu rozliczeniowego zdarzenie i-

miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym

miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który

w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowe-

go.

§ 2. Minister do spraw finansów publicznych w drodze

przypadki, w których, w razie zmiany miejsco-

wej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego, or-

ganem podatkowym jest organ inny wymieniony w § 1, w

miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby podatnika.

3)
Nr 273, poz.

2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 i Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.

Nr 127, poz. 858.
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Art. 18a.

po roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego

zdarzenie miejscowej organu podatkowego, orga-

nem podatkowym miejscowo w sprawach poprzednich lat

podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ po zaistnie-

niu tych z art. 18b.

Art. 18b.

Organy podatkowe w dniu podatkowego lub kon-

troli podatkowej w sprawie, której to lub kontrola

dotyczy, w trakcie lub kontroli zdarzenie powodu-

Art. 19.

§ 1. Spory o rozstrzyga:

1) naczelnikami skarbowych na obszarze a-

miejscowej tego samego dyrektora izby skarbowej – dyrektor tej

izby skarbowej;

2) naczelnikami skarbowych na obszarze a-

miejscowych dyrektorów izb skarbowych – minister a-

do spraw finansów publicznych;

3) naczelnikami celnych na obszarze o-

miejscowej tego samego dyrektora izby celnej – dyrektor tej izby celnej;

4) naczelnikami celnych na obszarze o-

miejscowej dyrektorów izb celnych – minister do

spraw finansów publicznych;

5) wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), albo marsza

kiem województwa a naczelnikiem skarbowego lub naczelnikiem

celnego – administracyjny;

6) wójtami, burmistrzami (prezydentami miast) i starostami – wspólne

dla nich kolegium a w razie braku takiego kole-

gium – administracyjny;

7) województw – administracyjny;

8) w przypadkach – minister do spraw finansów pu-

blicznych.

§ 2. Spór o rozstrzyga w drodze postanowienia, na wniosek organu

sporu.

§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 4, wniosek o

sporu wnosi odpowiednio naczelnik skarbowego lub naczelnik

celnego za odpowiednio dyrektora izby skarbowej

lub dyrektora izby celnej.
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Art. 20.

Do czasu sporu o organ podatkowy, na którego obszarze

podejmuje tylko te które

ze na interes publiczny lub interes strony.

IIa

Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Art. 20a.

Minister do spraw finansów publicznych, zwany w niniejszym dziale „or-

ganem w sprawie porozumienia”, na wniosek podmiotu krajowego,

uznaje wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej mi

dzy:

1) ze podmiotami krajowymi lub

2) podmiotem krajowym z podmiotem zagranicznym a tym pod-

miotem zagranicznym, lub

3) podmiotem krajowym z podmiotem zagranicznym a innymi

podmiotami krajowymi z tym samym podmiotem zagranicz-

nym

– dalej zwane „porozumieniem jednostronnym”.

Art. 20b.

§ 1. Organ w sprawie porozumienia, na wniosek podmiotu krajowego, po

uzyskaniu zgody podatkowej dla podmiotu zagranicznego

z uznaje wyboru i stosowania me-

tody ustalania ceny transakcyjnej podmiotem krajowym

z podmiotem zagranicznym a tym podmiotem zagranicznym (porozumienie

dwustronne).

§ 2. W przypadku gdy porozumienie dotyczy podmiotów zagranicznych z

jednego jego zawarcie wymaga zgody podatkowych pa

stw, dla podmiotów zagranicznych, z którymi ma dokonywa-

na transakcja (porozumienie wielostronne).

Art. 20c.

Porozumienie obejmuje transakcje, które dokonane po wniosku o

zawarcie porozumienia, jak i transakcje, których przed dniem

wniosku. Porozumienia nie zawiera w zakresie transakcji, których reali-

przed dniem wniosku o zawarcie porozumienia, a które w

dniu wniosku owaniem podatkowym,

kontrolnym prowadzonym przez organ kontroli skarbowej lub po-

przed administracyjnym.

Art. 20d.

§ 1. W przypadku gdy podatkowa dla podmiotu zagranicznego

nie zgody na zawarcie porozumienia lub istnieje uzasadnione prawdo-
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takiej zgody w terminie 6 od dnia wy-

o organ w sprawie porozumienia zawiadamia o tym

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, wnioskodawca w terminie 30 dni

od dnia zawiadomienia:

1) wniosek o zawarcie porozumienia – za zwrotem wniesionej

2) wniosek o zawarcie porozumienia dwustronnego na wniosek o za-

warcie porozumienia jednostronnego – za zwrotem jednej czwartej wniesio-

nej

3) wniosek o zawarcie porozumienia wielostronnego na wniosek o

zawarcie porozumienia dwustronnego, podatkowa tylko jed-

nego na zawarcie porozumienia – za zwrotem jednej

czwartej wniesionej

4) zawarcie porozumienia dwustronnego lub wielostronnego bez

tych podmiotów zagranicznych których doty-

przeszkody wymienione w § 1 – bez zmiany

Art. 20e.

Przed wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania cen trans-

akcyjnych podmiot krajowy zainteresowany zawarciem porozumienia

do organu w sprawie porozumienia o wszelkich i-

zawierania porozumienia w indywidualnej sprawie, a w szcze-

zawierania porozumienia, zakresu informacji, trybu

i przypuszczalnego terminu zawarcia porozumienia oraz przewidywanych warunków

i czasu jego

Art. 20f.

o zawarcie porozumienia jest do przedstawienia:

1) propozycji stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej, a w szczególno-

wskazania jednej z metod, o których mowa w przepisach o podatku do-

chodowym od osób prawnych lub przepisach o podatku dochodowym od

osób fizycznych;

2) opisu sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do transak-

cji, która ma przedmiotem porozumienia, a w do wskaza-

nia:

a) zasad kalkulacji ceny transakcyjnej,

b) prognoz finansowych, na których opiera kalkulacja ceny transakcyj-

nej,

c) analizy danych porównawczych, jakie wykorzystano do kalkulacji ceny

transakcyjnej;

3) na ustalenie ceny transak-

cyjnej, a w

a) rodzaju, przedmiotu i transakcji, która ma przedmiotem

porozumienia,
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b) opisu przebiegu transakcji, w tym analizy aktywów, funkcji i ryzyk

stron transakcji, a opisu przewidywanych przez strony transakcji

kosztów z oraz opisu strategii gospodarczej

stron transakcji i innych ta strategia lub okoliczno-

na przedmiotu transakcji,

c) danych sytuacji gospodarczej w w której prowadzi

wnioskodawca, w tym danych operacji gospo-

darczych zawieranych przez podmioty które wykorzy-

stano do kalkulacji ceny transakcyjnej,

d) struktury organizacyjnej i wnioskodawcy oraz podmiotów z

nim które transakcji, oraz opisu stosowanych

przez podmioty zasad finansowej;

4) dokumentów istotny na ceny transakcyjnej, a w

tekstów umów, i innych dokumentów wskazuj

cych na zamiary stron transakcji;

5) propozycji okresu porozumienia;

6) wykazu podmiotów z którymi ma dokonywana transak-

cja, wraz z ich na organowi w sprawie po-

rozumienia wszelkich dokumentów transakcji i nie-

Art. 20g.

§ 1. W razie istnienia wybranej przez me-

tody ustalania ceny transakcyjnej i zasad jej stosowania lub do

dokumentów do wniosku, organ w sprawie poro-

zumienia zwraca o tych lub doku-

mentów

§ 2. W celu o których mowa w § 1, organ w

sprawie porozumienia spotkanie uzgodnieniowe.

§ 3. Ze spotkania uzgodnieniowego Przebieg spotkania

uzgodnieniowego ponadto utrwalony za aparatury rejestru-

obraz i lub na informatycznych danych.

Art. 20h.

§ 1. Do czasu wydania decyzji wnioskodawca wyboru i

stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej, z § 2.

§ 2. w toku organ w sprawie porozumienia stwierdzi

istnienie przeszkód, które nie na zaakceptowanie wyboru i stoso-

wania metody ustalania ceny transakcyjnej przedstawionej we wniosku, za-

wiadamia o tych przeszkodach oraz proponuje

ustalania ceny transakcyjnej. Zawiadomienie powinno uzasadnienie

faktyczne i prawne. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia za-

wiadomienia wniosek lub dodatkowe i do-

kumenty.
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Art. 20i.

§ 1. W sprawach o uznanie wyboru i stosowania metody ustalania

ceny transakcyjnej podmiotami wydaje

dalej w sprawie porozumienia”.

§ 2. w sprawie porozumienia podmiotom (krajo-

wym i zagranicznym), z którymi dokonywane transakcje, a w przy-

padku dwustronnych lub wielostronnych – po-

datkowym dla podmiotów zagranicznych oraz naczelnikowi urz

du skarbowego i dyrektorowi kontroli skarbowej dla wnio-

skodawcy oraz dla podmiotów krajowych z wnio-

stronami transakcji w sprawie porozumie-

nia.

§ 3. Decyzja w sprawie porozumienia zawiera w

1) oznaczenie podmiotów porozumieniem;

2) wskazanie transakcji porozumieniem;

3) wskazanie rodzaju, przedmiotu transakcji porozumieniem oraz

okresu, którego ono dotyczy;

4) wskazanie metody ustalania ceny transakcyjnej, algorytmu kalkulacji ceny

oraz innych stosowania metody;

5) istotnych warunków stosowania metody, o

której mowa w pkt 4, z ryzyka, funk-

cji przez podmioty oraz realizowanej przez podmioty, o których mo-

wa w pkt 1;

6) termin decyzji.

§ 4. Termin decyzji w sprawie porozumienia nie

5 lat.

§ 5. Termin decyzji w sprawie porozumienia a-

ny na kolejne okresy na wniosek podmiotu

nie na 6 przed tego terminu, kryteria

uznanej w tej decyzji metody ustalania ceny transakcyjnej podmiotami

nie zmianie.

§ 6. terminu decyzji w sprawie porozumienia nast

puje w drodze decyzji.

Art. 20j.

§ 1. w sprawie porozumienia jednostronnego powinno zako

czone bez jednak nie w 6 od dnia

jego

§ 2. w sprawie porozumienia dwustronnego powinno o-

ne bez jednak nie w roku od dnia jego

§ 3. w sprawie porozumienia wielostronnego powinno zako

czone bez jednak nie w 18 od dnia

jego
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Art. 20k.

§ 1. W przypadku zmiany stosunków gospodarczych nieade-

wyboru i stosowania uznanej za metody ustalania ceny

transakcyjnej, decyzja w sprawie porozumienia zmieniona lub uchy-

lona przez organ w sprawie porozumienia przed ustalone-

go terminu jej Zmiana lub uchylenie decyzji na

wniosek strony lub z

§ 2. na wniosek strony:

1) w sprawie zmiany decyzji powinno bez

jednak nie w 2 od dnia jego

2) w sprawie uchylenia decyzji powinno bez

jednak nie w od dnia jego

Art. 20l.

§ 1. W przypadku warunków, o których mowa w art. 20i § 3 pkt 3–5,

w decyzji w sprawie porozumienia, organ w sprawie

porozumienia stwierdza z jej

§ 2. Decyzja o której mowa w § 1, skutki

prawne od dnia decyzji, której stwierdza.

Art. 20m.

§ 1. Wniosek o uznanie wyboru i stosowania metody ustalania ceny

transakcyjnej podmiotami oraz wniosek, o którym mowa

w art. 20i § 5, podlega na rachunek organu w

sprawie porozumienia, w terminie 7 dni od dnia wniosku.

§ 2. od wniosku w sprawie porozumienia wynosi 1 procent war-

transakcji przedmiotem porozumienia, przy czym dla porozu-

mienia:

1) jednostronnego:

a) podmiotów krajowych – wynosi nie mniej

5000 i nie 50 000

b) podmiotu zagranicznego – wynosi nie mniej 20 000

i nie 100 000

2) dwustronnego lub wielostronnego – wynosi nie mniej 50 000 i nie

200 000

§ 3. od wniosku o terminu decyzji

w sprawie porozumienia wynosi od wnio-

sku o zawarcie porozumienia.

Art. 20n.

§ 1. w toku w sprawie zawarcia porozumienia organ

w sprawie porozumienia stwierdzi, transakcji, która

przedmiotem porozumienia, we wniosku podana w wysoko-

organ ten ustala obliczonej zgodnie z art.

20m § 2.
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§ 2. Na postanowienie w sprawie

Art. 20o.

o których mowa w art. 20m i art. 20n, dochód

Art. 20p.

Koszty o których mowa w art. 265 § 1 pkt 1 i 3, podmiot

wniosek o uznanie wyboru i stosowania metody ustalania

ceny transakcyjnej podmiotami

Art. 20q.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje odpowiednio przepi-

sy IV.

Art. 20r.

Przepisy niniejszego stosuje odpowiednio w stosunkach pod-

miotem lub na terytorium jednego a jego zagra-

nicznym w rozumieniu przepisów prawa podatkowego podat-

ku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, w

zakresie przypisania dochodu do podmiotu krajowego.

III

podatkowe

1

Powstawanie podatkowego

Art. 21.

§ 1. podatkowe powstaje z dniem:

1) zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa powstanie takiego

2) decyzji organu podatkowego, tego zobo-

§ 2. przepisy prawa podatkowego na podatnika e-

nia deklaracji, a podatkowe powstaje w sposób w § 1

pkt 1, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do z e-

niem § 3.

§ 3. w podatkowym organ podatkowy stwierdzi, podatnik,

mimo na nim nie w lub w podat-

ku, nie deklaracji albo podatkowego jest in-

na wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje w której

podatkowego.



©Kancelaria Sejmu s. 23/159

2014-07-28

§ 3a. w podatkowym organ podatkowy stwierdzi, kwota

zwrotu podatku lub kwota podatku naliczonego nad w ro-

zumieniu przepisów o podatku od towarów i jest inna wykazana w

deklaracji, organ podatkowy wydaje w której wy-

zwrotu podatku lub podatku naliczonego nad

§ 4. Przepisy § 3 i art. 53a stosuje odpowiednio, gdy podatnik jest

do podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku bez deklara-

cji, a tego nie w lub w

§ 5. przepisy prawa podatkowego na podatnika e-

nia deklaracji, podatkowego, o którym mowa w § 1

pkt 2, ustala zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, chyba przepisy

szczególne inny sposób ustalenia podat-

kowego albo w toku podatkowego stwierdzono, dane zawarte

w deklaracji, na podatkowego,

niezgodne ze stanem faktycznym.

Art. 21a.

Podatnik, który zamierza z ulgi podatkowej, której warunkiem, o-

nym w przepisach, jest brak podatkowych, wnio-

sek do organu podatkowego o przeprowadzenie podatko-

wego. Do wydania decyzji podatkowego prze-

pis art. 21 § 3 stosuje odpowiednio.

Art. 21b.

w podatkowym organ podatkowy stwierdzi,

1) dochodu jest inna wykazana w deklaracji, a dochód

nie powoduje powstania podatkowego,

2) w deklaracji wykazana strata, a dochód w nie-

powstania podatkowego

– organ podatkowy wydaje w której tego dochodu.

Art. 22.

§ 1. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozporz

dzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub in-

teresem podatników:

1) w lub w poboru podatków, okre rodzaj podat-

ku, okres, w którym zaniechanie, i grupy podatników, których do-

tyczy zaniechanie;

2) niektóre grupy z pobierania podatków lub za-

liczek na podatki oraz termin podatku i z te-

go zwolnienia informacyjne podatników, chyba podatnik jest

do dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia tego

podatku.

§ 1a. o którym mowa w § 1 pkt 1, zaniechania poboru

podatku od podatników którzy w wy-
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niku zaniechania poboru podatku beneficjentami pomocy w rozumie-

niu przepisów o w sprawach pomocy publicznej,

pomoc zawiera program pomocowy, prze-

znaczenie i warunki pomocy publicznej.

§ 2. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z

pobrania podatku,

1) pobranie podatku interesom podatnika, a w

jego egzystencji, lub

2) podatnik uprawdopodobni, pobrany podatek wy-

soki w stosunku do podatku za rok podatkowy lub inny okres

rozliczeniowy.

§ 2a. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na poda-

tek, podatnik uprawdopodobni, zaliczki obliczone zasad okre-

w ustawach podatkowych wysokie w stosun-

ku do podatku od dochodu przewidywanego na dany rok podatko-

wy.

§ 3. (uchylony).

§ 4. (uchylony).

§ 5. W przypadku wydania decyzji na podstawie § 2 organ podatkowy ter-

min przez podatnika podatku lub zaliczki na podatek, chyba po-

datnik jest do dokonania rocznego lub innego okresowego rozli-

czenia tego podatku.

§ 6. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozporz

dzenia, organów podatkowych w sprawach wymienio-

nych w § 2 i 2a.

Art. 23.

§ 1. Organ podatkowy opodatkowania w drodze oszacowania, je-

1) brak jest ks podatkowych lub innych danych do jej e-

nia lub

2) dane z podatkowych nie na podstawy

opodatkowania, lub

3) podatnik warunki do korzystania ze

formy opodatkowania.

§ 2. Organ podatkowy od podstawy opodatkowania w drodze

oszacowania, dane z podatkowych, do-

wodami uzyskanymi w toku na podstawy

opodatkowania.

§ 3. opodatkowania w drodze oszacowania, u-

metody:

1) – na porównaniu obrotów

w tym samym za poprzednie okresy, w których znana jest

obrotu;
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2) porówn – na porównaniu obrotów

w innych o podobnym zakre-

sie i w podobnych warunkach;

3) – na porównaniu r-

stwa na i na okresu, z

obrotu;

4) – na ustaleniu produkcyjnej r-

stwa;

5) – na ustaleniu obrotu na podstawie wysoko-

kosztów poniesionych przez z -

nika tych kosztów w obrocie;

6) dochodu w obrocie – na ustaleniu dochodów

ze towarów i wykonywania z

tej (wykonanych w ca-

obrocie.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie metod,

o których mowa w § 3, organ podatkowy w inny sposób pod-

opodatkowania.

§ 5. podstawy opodatkowania w drodze oszacowania powinno

do jej w do rzeczywistej podstawy opodatko-

wania. Organ podatkowy, opodatkowania w drodze osza-

cowania, uzasadnia wybór metody oszacowania.

Art. 23a.

podstawa opodatkowania w drodze oszacowania, a podatnik

jest do zaliczek na podatek, organ podatkowy

zaliczek, za okres, za który podstawa opodatkowania oszacowana, proporcjo-

nalnie do podatkowego za rok podatkowy lub inny

okres rozliczeniowy. Przepis art. 53a stosuje odpowiednio.

Art. 24.

Organ podatkowy, w drodze decyzji, straty poniesionej przez po-

datnika, w podatkowym organ ten stwierdzi, podatnik nie

deklaracji, nie w deklaracji straty lub poniesionej straty

od wykazanej w deklaracji, a poniesienie straty zgodnie z prze-

pisami prawa podatkowego uprawnia do skorzystania z ulg podatkowych.

Art. 24a. (uchylony).

Art. 24b. (uchylony).

Art. 25. (uchylony).
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2

podatnika, i inkasenta

Art. 26.

Podatnik odpowiada swoim za ze podat-

kowych podatki.

Art. 26a.

§ 1. Podatnik nie ponosi z lub nieujawnienia

przez podstawy opodatkowania o których mowa w art. 12,

13 oraz 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-

zycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 362 i 596) – do zaliczki, do

której pobrania jest

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, nie stosuje przepisu art. 30 § 5.

Art. 27. (uchylony).

Art. 28.

§ 1. i inkasentom wynagrodzenie z

terminowego podatków pobranych na rzecz

§ 2. W razie stwierdzenia, lub inkasent wynagrodzenie nienale

nie lub w od organ podatkowy wydaje o

zwrocie wynagrodzenia.

§ 3. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozporz

dzenia:

1) zasady ustalania wynagrodzenia i inkasentów pobie-

podatki na rzecz w relacji do kwoty pobranych

podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia;

2) zasady oraz tryb zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w razie

pobrania przez lub inkasenta podatku, zaliczki na podatek lub raty

podatku lub w od ej.

§ 4. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa wynagro-

dzenie dla lub inkasentów z poboru podatków

dochody, odpowiednio, gminy, powiatu lub województwa.

Art. 29.

§ 1. W przypadku osób w o

której mowa w art. 26, obejmuje podatnika oraz

wspólny podatnika i jego

§ 2. Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, lub ustania

ma nie do podatkowych przed

dniem:

1) zawarcia umowy o ograniczeniu lub ustawowej ma-



©Kancelaria Sejmu s. 27/159

2014-07-28

2) zniesienia prawomocnym orzeczeniem

3) ustania w przypadku n-

ka;

4) uprawomocnienia orzeczenia o separacji.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje odpowiednio do oraz inkasenta.

Art. 30.

§ 1. który nie w art. 8, odpowiada za

podatek niepobrany lub podatek pobrany a

§ 2. Inkasent, który nie w art. 9, odpowiada za

podatek pobrany a

§ 3. lub inkasent odpowiada za wymienione w § 1 lub 2

swoim

§ 4. w podatkowym organ podatkowy stwierdzi o

której mowa w § 1 lub 2, organ ten wydaje o po-

datkowej lub inkasenta, w której z

niepobranego lub pobranego, a podatku.

§ 5. Przepisów § 1–4 nie stosuje przepisy inaczej albo

podatek nie pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ

podatkowy wydaje o podatnika.

§ 6. o której mowa w § 4 i 5, organ podatkowy po

roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego.

Art. 31.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne prawnej,

lub inkasentami, osoby, do których z-

ków obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe organowi

podatkowemu pobranych kwot, a miejscowo organowi

podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. do w

terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej a w razie zmiany osoby wy-

znaczonej – w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono

Art. 32.

§ 1. i inkasenci dokumenty z po-

borem lub inkasem podatków do czasu terminu przedawnienia zobo-

lub inkasenta.

§ 1a. W razie likwidacji lub osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

prawnej podmiot likwidacji lub a-

nia zawiadamia pisemnie organ podatkowy, nie w ostat-

nim dniu istnienia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oso-

prawnej, o miejscu przechowywania dokumentów z po-

borem lub inkasem podatku.

§ 2. Po okresu, o którym mowa w § 1, i inkasenci

podatnikom dokumenty z poborem lub inkasem podatku;



©Kancelaria Sejmu s. 28/159

2014-07-28

dokumenty zniszczeniu, przekazanie ich podatnikowi jest

3

Zabezpieczenie wykonania podatkowych

Art. 33.

§ 1. podatkowe przed terminem zabezpieczone

na podatnika, a w przypadku osób w

skim na wspólnym, zachodzi uzasadniona obawa, nie

zostanie ono wykonane, a w gdy podatnik trwale nie uiszcza

wymagalnych o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje

na zbywaniu które lub uda-

W przypadku zabezpieczenia na wspólnym ma

przepis art. 29 § 2 stosuje odpowiednio.

§ 2. Zabezpieczenia w wymienionych w § 1 rów-

w toku podatkowego lub kontroli podatkowej, przed wyda-

niem decyzji:

1) podatkowego;

2) podatkowego;

3) zwrotu podatku.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2, zabezpieczeniu, z

art. 54 § 1 pkt 1, podlega kwota odsetek za od zo-

na wydania decyzji o zabezpieczeniu.

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 2, organ podatkowy na podstawie posiada-

nych danych co do podstawy opodatkowania w decyzji o

zabezpieczeniu:

1) podatkowego, zabezpieczenie nast

puje przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 2 pkt 1;

2) podatkowego oraz odsetek za o-

od tego na wydania decyzji o zabezpie-

czeniu, zabezpieczenie przed wydaniem decyzji, o której

mowa w § 2 pkt 2.

§ 5. (uchylony).

Art. 33a.

§ 1. Decyzja o zabezpieczeniu wygasa:

1) po 14 dni od dnia decyzji zobo-

podatkowego;

2) z dniem decyzji podatko-

wego;

3) z dniem decyzji zwrotu podatku.
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§ 2. decyzji o zabezpieczeniu nie narusza zabezpieczenia

wydanego na podstawie przepisów o egzekucyjnym w admini-

stracji.

Art. 33b.

Przepis art. 33 stosuje odpowiednio do zabezpieczenia na

1) lub inkasenta; decyzja o zabezpieczeniu wygasa z dniem

decyzji o podatkowej;

2) osób, o których mowa w art. 115, 116 i 116a, po im decyzji

o podatkowej za podatkowe

lub innej osoby prawnej, zachodzi uzasadniona obawa, a-

nie nie zostanie przez lub wykonane, a w szcze-

gdy lub inna osoba prawna trwale nie uiszcza wymagalnych

o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje pole-

na zbywaniu które lub egzeku-

decyzja o zabezpieczeniu wygasa, gdy egzekucja z podatnika

w albo w bezskuteczna;

cej o o-

konuj

e-

a-

y-

Art. 33c.

§ 1. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2, § 4 pkt 2 oraz art. 33a § 1 pkt 2 stosuje odpo-

wiednio do decyzji odsetek za o której mowa

w art. 53a.

§ 2. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2 i 3, § 3, § 4 pkt 2, art. 33a § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 33b

stosuje odpowiednio do o których mowa w art. 52 § 1.

Art. 33d.

§ 1. Zabezpieczenie wykonania decyzji wy-

konaniu w trybie przepisów o egzekucyjnym w administracji

lub wykonanie decyzji o zabezpieczeniu, o którym mowa w art. 33,

w trybie przepisów o egzekucyjnym w administracji albo w

formie w § 2.

§ 2. Zabezpieczenie wykonania decyzji przez przez organ po-

datkowy, na wniosek strony, zabezpieczenia wykonania wyni-

ka z tej decyzji wraz z odsetkami za w formie:

1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;

2) banku;
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3) weksla z wekslowym banku;

4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;

5) zastawu rejestrowego na prawach z papierów emitowanych

przez Skarb lub Narodowy Bank Polski – ich no-

minalnej;

6) uznania kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego;

7) pisemnego, organu podatkowego, potwier-

dzonego przez bank lub - do

dysponowania zgromadzonymi na ra-

chunku lokaty terminowej.

§ 3. W razie wniosku o zabezpieczenie w formie w § 2 zabez-

pieczenie w trybie przepisów o egzekucyjnym w administracji,

w zakresie tym wnioskiem, po wydaniu postanowienia

o odmowie zabezpieczenia.

§ 4. wniosek o zabezpieczenie w formie w § 2 po usta-

nowieniu zabezpieczenia w trybie przepisów o egzekucyjnym w

administracji, zakres zabezpieczenia ustanowionego w trybie przepisów o po-

egzekucyjnym w administracji uchyla lub zmienia, w zakresie

zabezpieczenia.

Art. 33e.

Gwarantem lub osoba wpisana do wykazu gwarantów, o

którym mowa w art. 52 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68,

poz. 622, z zm.
4)

).

Art. 33f.

§ 1. Strona dowolnie lub formy zabezpieczenia, o których

mowa w art. 33d § 2.

§ 2. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2, strona

o terminu zabezpieczenia.

Art. 33g.

W sprawie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2, lub e-

nia terminu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33f § 2, wydaje

postanowienie, na które

Art. 34.

§ 1. Skarbowi i jednostce terytorialnego hipoteka

na wszystkich podatnika, inkasenta,

prawnego lub osób trzecich z podatkowych w

sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, a z podatko-

4)
2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr

209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z

2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529.
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wych w podatkach ich dochód oraz odsetek za od tych

zwana dalej

§ 2. W zakresie podatkowych dochód jednostki samo-

terytorialnego pobieranych przez skarbowe wniosek o wpis hipo-

teki przymusowej do naczelnik skarbowego.

§ 3. Przedmiotem hipoteki przymusowej

1) stanowi podatnika;

2) przedmiot podatnika i je-

go

3) przedmiot wspólników

cywilnej lub

wspólników cywilnej – z podatkowych

§ 4. Przedmiotem hipoteki przymusowej

1) wieczyste wraz z budynkami i na

gruncie wieczystego;

2) prawo do lokalu;

3) zabezpieczona

4) statek morski lub statek morski w budowie wpisane do rejestru go.

§ 5. Do hipotek w § 3 i 4 stosuje odpowiednio przepisy

hipoteki na

§ 6. Przepisy § 2–5 stosuje odpowiednio do od t-

nika, inkasenta, prawnego lub osób trzecich.

Art. 35.

§ 1. Hipoteka przymusowa powstaje przez dokonanie wpisu do wieczystej, z

art. 38 § 2.

§ 2. wpisu hipoteki przymusowej jest:

1) decyzja:

a) podatkowego,

b) podatkowego,

c) odsetek za

d) o podatkowej lub inkasenta,

e) o podatkowej osoby trzeciej,

f) o spadkobiercy,

g) zwrotu podatku;

2) wykonawczy lub zabezpieczenia, wysta-

wione, na podstawie przepisów o egzekucyjnym w admini-

stracji bez wydawania decyzji, o której mowa w pkt 1.

§ 3. Wpisu hipoteki przymusowej do wieczystej dokonuje re-

jonowy, a w przypadku hipoteki morskiej przymusowej izba morska

na wniosek organu podatkowego.
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Art. 36. (uchylony).

Art. 37. (uchylony).

Art. 38.

§ 1. Organy podatkowe z wnioskiem o wieczy-

stej dla podatnika, inkasenta, prawnych

oraz osób trzecich za podatkowe.

§ 2. przedmiot hipoteki przymusowej nie posiada wieczystej, zabez-

pieczenie podatkowych dokonywane jest przez wniosku

o wpis do zbioru dokumentów.

Art. 39.

§ 1. W toku podatkowego lub kontroli podatkowej, zachodzi

uzasadniona obawa niewykonania podatkowego, organ podat-

kowy wzywa lub kontrolowanego do d-

czenia o:

1) oraz prawach które przedmiotem

hipoteki przymusowej;

2) rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach które

przedmiotem zastawu skarbowego.

§ 2. Strona lub kontrolowany

§ 3. pod rygorem karnej za

zeznania. karnej za zeznania nie podlega niepo-

danie szacunkowej rzeczy lub praw albo podanie war-

rzeczywistej ujawnionych rzeczy lub praw.

§ 4. Organ podatkowy jest o prawie odmo-

wy tego oraz o karnej za

zeznania.

§ 5. Minister do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jedno-

w drodze wzór formu-

larza o którym mowa w § 1,

1) dane

2) rodzaj, miejsce i rodzaj prawa ma-

które przedmiotem hipoteki przymusowej, miejsce po-

rzeczy, w stosunku do której prawo numer

wieczystej lub zbioru dokumentów i oznaczenie do

prowadzenia wieczystej lub zbioru dokumentów, stan prawny nieru-

wraz z ewentualnymi oraz nie-

lub praw;

3) rodzaj rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw które

przedmiotem zastawu skarbowego, dane te rzeczy lub

prawa, ich stan prawny wraz z ewentualnymi oraz szacunko-

rzeczy ruchomych lub praw.
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Art. 40. (uchylony).

Art. 41.

§ 1. Skarbowi i jednostkom terytorialnego z

podatkowych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, a z

podatkowych ich dochód oraz odsetek za

od tych zastaw skarbowy na wszystkich

cych podatnika oraz podatni-

ka i jego rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach o-

wych, poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustano-

wienia zastawu co najmniej 10 000 z § 2.

§ 2. Zastawem skarbowym nie rzeczy lub prawa

egzekucji oraz przedmiotem hipoteki.

§ 3. Przepis § 1 stosuje odpowiednio do od i-

ków lub inkasentów, prawnych oraz osób trzecich odpowiadaj

cych za podatkowe.

Art. 42.

§ 1. Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych.

§ 2. Zastaw skarbowy wpisany ma przed zastawem skar-

bowym wpisanym

§ 3. Zastaw skarbowy jest skuteczny wobec przedmio-

tu zastawu i ma przed jego wierzycielami osobistymi, z za-

§ 4.

§ 4. W przypadku gdy rzecz ruchoma lub prawo za-

stawem ujawnionym w innym rejestrze prowadzonym na podstawie b-

nych ustaw, zastaw wpisany ma przed zastawem

wpisanym

§ 5. Zastaw skarbowy wygasa:

1) z mocy prawa z dniem podatkowego albo

2) z dniem wpisu z rejestru zastawów skarbowych, albo

3) z dniem egzekucyjnej przedmiotu zastawu.

§ 6. O dokonaniu wpisu oraz zastawu skarbowego naczelnik

skarbowego zawiadamia podatnika, lub inkasenta, prawnego

lub za podatkowe, z art.

42a § 2.

§ 7. Zaspokojenie z przedmiotu zastawu skarbowego w trybie przepisów

o egzekucyjnym w administracji.

Art. 42a.

§ 1. wpisu z rejestru zastawów skarbowych rzecz lub

prawo zastawem skarbowym w dniu jego ustanowienia nie stanowi-

podatnika, inkasenta, prawnego lub osoby

trzeciej za podatkowe. Wniosek o wpi-
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su w terminie 7 dni od dnia, w którym osoba na

swoje prawo o ustanowieniu zastawu.

§ 2. W sprawie wpisu z rejestru zastawów skarbowych w przypadku

w § 1 wydaje

Art. 43.

§ 1. Rejestry zastawów skarbowych prowadzone przez naczelników

skarbowych.

§ 2. Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych prowadzi minister do

spraw finansów publicznych.

Art. 44.

§ 1. Wpis zastawu skarbowego do rejestru dokonywany jest na podstawie o-

nej decyzji:

1) podatkowego;

2) podatkowego;

3) odsetek za

4) o podatkowej lub inkasenta;

5) o podatkowej osoby trzeciej;

6) o spadkobiercy;

7) zwrotu podatku.

§ 2. Dla podatkowych w sposób przewidziany w art. 21

§ 1 pkt 1 wpisu zastawu skarbowego stanowi deklaracja, je-

wykazane w niej podatkowe nie wykonane. Wpis

zastawu skarbowego nie dokonany po 14 dni

od terminu podatkowego.

§ 3. Przepis § 2 stosuje odpowiednio do od i-

ków lub inkasentów.

Art. 45.

Spisu rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw które

przedmiotem zastawu skarbowego, dokonuje organ podatkowy.

Art. 45a. (uchylony).

Art. 46.

§ 1. Organ rejestr, na wniosek zainteresowanego, wydaje wypis z reje-

stru zastawów skarbowych informacje o rzeczy lub

prawa zastawem skarbowym oraz o zabezpieczonego zastawem

skarbowym podatkowego lub podatkowej.

§ 2. Za wydanie wypisu, o którym mowa w § 1, pobiera do-

chód
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§ 2a. Wydanie wypisu, o którym mowa w § 1, nie narusza przepisów o tajemnicy

skarbowej.

§ 3. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozporz

dzenia:

1) wzór rejestrów, o których mowa w art. 43, sposób prowadzenia tych reje-

strów, termin wpisu zastawu skarbowego do rejestru oraz

termin przekazywania informacji z rejestrów do Centralnego Rejestru Za-

stawów Skarbowych;

2) o której mowa w § 2, koszty z

wydaniem wypisu.

4

Terminy

Art. 47.

§ 1. Termin podatku wynosi 14 dni od dnia decyzji

podatkowego.

§ 2. przepisy prawa podatkowego kalendarzowo terminy

podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku, a decyzja

podatkowego nie co najmniej na 14 dni przed

terminem podatku, pierwszej zaliczki na podatek lub pierwszej raty

podatku, termin w § 1.

§ 3. podatnik jest sam i podatek, za termin

ostatni w którym, zgodnie z przepisami prawa po-

datkowego, powinna

§ 4. Terminem dla jest ostatni w którym, zgodnie z prze-

pisami prawa podatkowego, powinna z po-

datku.

§ 4a. Terminem dla inkasentów jest po ostatnim dniu, w

którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, podatku powinna

chyba organ jednostki teryto-

rialnego termin .

§ 5. Minister do spraw finansów publicznych w drodze

terminy poszczególnych podatków, zaliczek na po-

datek lub rat podatku, i rok, w którym termin

Art. 48.

§ 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych wa

nym interesem podatnika lub interesem publicznym terminy

przewidziane w przepisach prawa podatkowego, z terminów okre-

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

88 § 1 i art. 118.

§ 2. Przepisy § 1 stosuje odpowiednio do terminów lub

inkasentów.
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§ 3. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozporz

dzenia, organów podatkowych w sprawach, o których

mowa w § 1, organów w zakresie dla

których przewidziane terminy, oraz termin udzielanego odroczenia.

Art. 49.

§ 1. W razie wydania decyzji na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub pkt 2 nowym ter-

minem jest w którym, zgodnie z powinna

odroczonego podatku lub podatkowej wraz z odsetkami za

albo poszczególnych rat, na jakie podatek lub zale-

podatkowa wraz z odsetkami za

§ 2. w terminie w decyzji podatnik nie odroczo-

nego podatku lub podatkowej wraz z odsetkami za lub nie

którejkolwiek z rat, na jakie podatek lub

podatkowa wraz z odsetkami za terminem podatku lub zale-

podatkowej odroczeniem lub staje odpowiednio termin

w art. 47 § 1–3.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje odpowiednio do odroczonych lub na

raty lub inkasentów.

Art. 50.

Minister do spraw finansów publicznych w drodze

terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego z

terminów w art. 68–71, art. 77 § 1, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4,

art. 88 § 1 i art. 118, grupy podatników, którym terminy, ro-

dzaje których termin wykonania oraz

terminu.

5

podatkowa

Art. 51.

§ 1. jest podatek w terminie

§ 2. Za w terminie za-

na podatek, w tym o której mowa w art. 23a, lub

podatku.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje do z podatków, zaliczek

na podatki oraz rat podatków w terminie przez t-

nika lub inkasenta.

Art. 52.

§ 1. Na równi z traktuje

1) w zeznaniu lub w deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2,

wykazana lub w od a organ
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podatkowy jej zwrotu lub zaliczenia na poczet podatko-

wych lub podatkowych;

2) zwrot podatku, podatnik go lub w

od lub on zaliczony na poczet podatko-

wej albo lub podatkowych, chyba po-

datnik nie to z jego winy;

3) wynagrodzenie lub inkasentów pobrane lub w wyso-

od

4) oprocentowanie zwrotu podatku zwrócone lub za-

liczone na poczet lub podat-

kowych.

§ 1a. Przepis § 1 pkt 2 stosuje odpowiednio wobec:

1) wspólnika prawnej,

2) osoby fizycznej, która wykonywania gospodarczej

– w zakresie zwrotu podatku dokonanego im po w przy-

padku, o którym mowa w pkt 1, lub po gospodarczej

w przypadku, o którym mowa w pkt 2, na zasadach w

przepisach.

§ 2. Przepisów § 1 pkt 1 i 2 nie stosuje zwrot lub zwrot podatku

dokonany w trybie przewidzianym w art. 274.

6

Odsetki za i prolongacyjna

Art. 53.

§ 1. Od podatkowych, z art. 54, naliczane odsetki za

§ 2. Przepis § 1 stosuje do o których mowa w art. 52 § 1,

oraz do nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w przekra-

podatku za rok podatkowy.

§ 3. Odsetki za nalicza podatnik, inkasent, prawny lub

osoba trzecia za podatkowe, z art.

53a, art. 62 § 4, art. 66 § 5, art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 i art. 76a § 1.

§ 4. Odsetki za naliczane od dnia po dniu terminu

podatku lub terminu, w którym lub inkasent

podatku na rachunek organu podatkowego.

§ 5. W przypadkach, o których mowa w art. 52 § 1, odsetki za naliczane

odpowiednio od dnia:

1) zwrotu zwrotu podatku, zwrotu oprocentowania lub zaliczenia na

poczet podatkowych lub na poczet lub zo-

podatkowych;

2) pobrania wynagrodzenia.
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Art. 53a.

§ 1. w podatkowym po roku podatkowego lub

innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, podatnik mimo

na nim nie deklaracji, zaliczek jest inna

wykazana w deklaracji lub zaliczki nie w lub w

organ ten wydaje w której odsetek za o-

na zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres

rozliczeniowy, a w przypadku zeznania w terminie – odsetki na

ostatni terminu zeznania, za-

liczek na podatek.

§ 2. Przepis § 1 stosuje odpowiednio do zaliczek na podatek od towarów i

Art. 54.

§ 1. Odsetek za nie nalicza

1) za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty ob-

zabezpieczeniem w tym kwoty uzyskane ze

zabezpieczeniem rzeczy lub praw, zaliczone na poczet za-

podatkowych;

2) za okres od dnia po terminu, o którym mowa w art. 227

§ 1, do dnia otrzymania przez organ

3) za okres od dnia po terminu, o którym mowa w art. 139

§ 3, do dnia decyzji organu decyzja orga-

nu nie wydana w terminie, o którym mowa w art.

139 § 3;

4) w przypadku zawieszenia z – od dnia wydania posta-

nowienia o zawieszeniu do dnia postanowienia o

zawieszonego

5) odsetek nie

pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie listowej jako

poleconej;

6) (uchylony);

7) za okres od dnia podatkowego do dnia

decyzji organu pierwszej instancji, decyzja nie w

terminie 3 od dnia

7a) za okres od dnia po dwóch lat od dnia deklara-

cji, od z w deklaracji rachun-

kowymi lub oczywistymi w tym okresie nie one

ujawnione przez organ podatkowy;

8) w zakresie przewidzianym w ustawach.

§ 2. Przepisu § 1 pkt 3 i 7 nie stosuje do w wydaniu decyzji

strona lub jej przedstawiciel lub z przy-

czyn od organu.
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§ 3. Przepisy § 1 pkt 2, 3 i 7 stosuje w razie uchylenia decyzji i przeka-

zania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia de-

cyzji.

§ 4. Przepis § 1 pkt 1 stosuje odpowiednio w razie przeniesienia na poczet zo-

podatkowych uprzednio rzeczy lub praw

§ 5. (uchylony).

Art. 55.

§ 1. Odsetki za bez wezwania organu podatkowego.

§ 2. dokonana nie pokrywa kwoty podatkowej wraz z od-

setkami za zalicza proporcjonalnie na poczet kwoty za-

podatkowej oraz kwoty odsetek za w stosunku, w jakim, w

dniu pozostaje kwota podatkowej do kwoty odsetek za

Art. 56.

§ 1. Stawka odsetek za jest równa sumie 200% podstawowej stopy opro-

centowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodo-

wym Banku Polskim, i 2%, z tym stawka ta nie 8%.

§ 1a. W przypadku prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasad-

nieniem przyczyn korekty i w w 7 dni od dnia

korekty, podatkowej, stosuje odsetek za

w 75% stawki, o której mowa w § 1. Stawka odsetek za jest

w do dwóch miejsc po przecinku.

§ 1b. Przepisu § 1a nie stosuje do korekty deklaracji:

1) po zawiadomienia o zamiarze kontroli po-

datkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje zawiadomienia – po zako

czeniu kontroli podatkowej;

2) dokonanej w wyniku

§ 2. Stawka odsetek za ulega lub w stopniu odpo-

lub podstawowej stopy oprocentowania

kredytu lombardowego, od dnia, w którym stopa ta zmianie.

§ 3. Minister do spraw finansów publicznych w drodze obwiesz-

czenia, w Dzienniku Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

odsetek za o której mowa w § 1, oraz odsetek

za o której mowa w § 1a.

Art. 57.

§ 1. W decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, podatków

dochód organ podatkowy ustala pro-

od kwoty podatku lub podatkowej.

§ 2. Stawka prolongacyjnej wynosi 50% na podstawie art. 56 § 3

stawki odsetek za

§ 3. prolongacyjnej oblicza przy zastosowaniu stawki

prolongacyjnej w dniu wydania decyzji, o której mowa w § 1.
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§ 4. prolongacyjna jest w terminach o których mowa w

art. 49 § 1; w razie niedotrzymania terminu przepis art. 49 § 2 i 3

oraz art. 55 § 2 stosuje odpowiednio.

§ 5. Nie ustala prolongacyjnej, gdy wydania decyzji, o której

mowa w § 1, lub wypadek losowy.

§ 6. Organ podatkowy od ustalenia prolongacyjnej,

wydanie decyzji, o której mowa w § 1, w z

lub na podstawie ustaw.

§ 7. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa

– w nie w § 2 – z roz-

na raty lub odroczenia terminu podatków oraz po-

datkowych dochód odpowiednio – gminy, powiatu lub woje-

wództwa. Przepisy § 3–5 stosuje odpowiednio.

§ 8. Przepisy § 1–4 i 7 stosuje do odroczonych lub na raty

lub inkasentów, prawnych oraz osób trzecich.

Art. 58.

Minister do spraw finansów publicznych w drodze

zasady naliczania odsetek za oraz prolongacyjnej.

7

podatkowych

Art. 59.

§ 1. podatkowe wygasa w lub w wskutek:

1)

2) pobrania podatku przez lub inkasenta;

3)

4) zaliczenia lub zaliczenia zwrotu podatku;

5) zaniechania poboru;

6) przeniesienia rzeczy lub praw

7) lub prawa w

egzekucyjnym;

8) umorzenia

9) przedawnienia;

10) zwolnienia z na podstawie art. 14m.

§ 2. lub inkasenta wygasa w lub w wskutek:

1)

2) zaliczenia lub zaliczenia zwrotu podatku;

3) umorzenia, w przypadkach przewidzianych w art. 67d § 3;

4) lub prawa w po-

egzekucyjnym;

5) przedawnienia;



©Kancelaria Sejmu s. 41/159

2014-07-28

6) zwolnienia z na podstawie art. 14m.

Art. 60.

§ 1. Za termin dokonania ty podatku

1) przy – kwoty podatku w kasie organu po-

datkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w spó

dzielczej kasie -kredytowej, biurze lub

w instytucji albo pobrania podatku przez lub inka-

senta;

2) w obrocie bezgotówkowym – rachunku bankowego podat-

nika lub rachunku podatnika w kasie -kredy-

towej lub rachunku podatnika w instytucji na podsta-

wie polecenia przelewu.

§1a. W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego podatnika w banku

lub instytucji kredytowej lub rachunku podatnika w unijnej insty-

tucji w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o

(Dz. U. Nr 199, poz. 1175 i Nr 291, poz. 1707), niemaj

cych siedziby lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za termin

podatku tego rachunku,

kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu podatkowego w termi-

nie wskazanym w art. 54 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o i-

czych. W razie przekroczenia tego terminu za termin

uznania kwoty na rachunku bankowym organu podatkowego.

§ 2. Przepisy § 1 i 1a stosuje do dokonywanych przez

lub inkasenta.

§ 3. Minister do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z mini-

strem do spraw i po opinii Prezesa Naro-

dowego Banku Polskiego, w drodze wzór for-

mularza gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu po-

datkowego, dane oraz a-

ty.

§ 4. Zlecenia na rzecz organów podatkowych

w formie dokumentu elektronicznego przy oprogramowania p-

nionego przez banki lub innego us w rozumieniu

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o uprawnionego do

przyjmowania albo w inny sposób uzgodniony z bankiem

lub innym zlecenie.

§ 5. Zlecenie o którym mowa w § 4, powinno dane identyfiku-

w tym identyfikator podatkowy, oraz powinno

przy czym niepodanie lub podanie tych informacji stano-

wi do odmowy realizacji gotówkowej lub polecenia przele-

wu.

§ 6. Rozliczanie na rzecz organów podatkowych poprzez mi

dzybankowy system elektronicznych w krajowej organizacji rozli-
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czeniowej lub poprzez system elektronicznych rozrachunków a-

wych Narodowego Banku Polskiego.

Art. 61.

§ 1. podatków przez podatników i

do prowadzenia rachunkowej lub podatkowej

przychodów i rozchodów w formie polecenia przelewu.

§ 1a. skarbowej przez podatników, o których mowa w § 1, na-

w gotówce.

§ 1b. podatków przez w rozumieniu ustawy z dnia 2

lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220,

poz. 1447, z zm.
5)

) w gotówce.

§ 2. o której mowa w § 1, stosuje do kwot po-

datków pobranych przez warunki o-

ne w § 1.

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje

1) do podatków z gospodar-

2) gdy podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest doko-

nywana papierami lub znakami akcyzy;

3) do pobierania podatków przez lub inkasentów.

§ 4. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozporz

dzenia, niektórych podatków papierami

zasady stosowania tej formy podatku, termin i

sposób dokonania rodzaj papieru oraz sposób oblicze-

nia jego dla potrzeb podatku.

Art. 61a. 

t-

-kredytowej, 

k-

tronicznego.

Art. 62.

§ 1. na podatniku z

zalicza na poczet podatku, od o j-

5)
z 2010 r. Nr 239, poz.

1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131,

poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz.

1175, Nr 204, poz. 1195 i Nr 232, poz. 1378.
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szym terminie chyba podatnik na poczet którego zobo-

dokonuje

§ 2. na podatniku z zaliczek na podatek,

zalicza na poczet zaliczki, od o najwcze-

terminie

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

na jakie podatek lub wraz z odsetkami za

oraz rat podatku.

§ 4. Do zaliczanych na poczet podatkowej stosuje art. 55 § 2.

W sprawie zaliczenia na poczet podatkowych wydaje po-

stanowienie, na które nie.

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje odpowiednio do dokonywanych przez

inkasentów, prawnych oraz osoby trzecie.

Art. 62a.

Przepisy podatku stosuje odpowiednio do zaliczenia na poczet

podatkowego jako zabezpieczenie na

podstawie art. 33d § 2 pkt 6 i 7.

Art. 63.

§ 1. Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za prolon-

gacyjne, oprocentowanie oraz wynagrodzenia

i inkasentom do w ten sposób,

kwot mniej 50 groszy pomija a kwot

50 i groszy do z § 1a i 2.

§ 1a. Podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1 3 ustawy z

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz kwoty

podatków od nich pobierane zaokr gla si do pe nych groszy w gór .

§ 2. podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje do

o których mowa w przepisach o podatkach i lokalnych.

Art. 64.

§ 1. podatkowe oraz podatkowe wraz z odsetkami za

w podatkach dochód na

wniosek podatnika, z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzy-

podatnika wobec Skarbu z

1) prawomocnego wyroku wydanego na podstawie art. 417 lub art.

417
2

Kodeksu cywilnego;

2) prawomocnej ugody zawartej w z zaistnieniem okoliczno-

przewidzianych w art. 417 lub art. 417
2

Kodeksu cywilnego;

3) nabycia przez Skarb na cele jej wy-

lub na podstawie przepisów o

gospodarce
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4) odszkodowania za skazanie, tymczasowe aresztowanie lub za-

trzymanie, uzyskanego na podstawie przepisów Kodeksu kar-

nego;

5) odszkodowania uzyskanego na podstawie przepisów o uznaniu za

wydanych wobec osób represjonowanych za na rzecz

bytu Polskiego;

6) odszkodowania orzeczonego w decyzji organu administracji

§ 2. Przepis § 1 stosuje do wzajemnych, bezspornych i wymagalnych

podatnika wobec jednostek z

wykonanych przez niego na podstawie umów zawartych w trybie

przepisów o zamówieniach publicznych, pod warunkiem jest

dokonywane przez tego podatnika i z tej

§ 2a. Do podatkowych wraz z odsetkami za przepis art.

55 § 2 stosuje odpowiednio.

§ 3. z wymienionych w § 1 i 2 z urz

du.

§ 4. Na wniosek podatnika z wymienionych w § 1 i 2

zaliczane na poczet podatkowych.

§ 5. z dniem:

1) wniosku, który

2) wydania z postanowienia o

§ 6. Odmowa w drodze decyzji.

§ 6a. w drodze postanowienia, na które .

§ 7. Jednostka której z

podatnika, jest podatku do or-

ganu podatkowego w terminie 7 dni od dnia dokonania Od nie-

w terminie podatku nalicza odsetki za

Art. 65.

§ 1. Uprawnienie, o którym mowa w art. 64 § 1, podatnikom

w stosunku do gminy, powiatu lub województwa z

1) prawomocnego wyroku wydanego na podstawie art. 417 lub art.

417
2

Kodeksu cywilnego;

2) prawomocnej ugody zawartej w z zaistnieniem okoliczno-

przewidzianych w art. 417 lub art. 417
2

Kodeksu cywilnego;

3) nabycia przez powiat lub województwo na cele uza-

jej lub na podsta-

wie przepisów o gospodarce

4) odszkodowania orzeczonego w decyzji wydanej przez wójta, burmistrza

(prezydenta miasta), lub województwa.

§ 2. Przepisy art. 64 § 2–7 stosuje odpowiednio.
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Art. 66.

§ 1. Szczególnym przypadkiem podatkowego jest prze-

niesienie rzeczy lub praw na rzecz:

1) Skarbu – w zamian za podatkowe z podatków sta-

dochody

2) gminy, powiatu lub województwa – w zamian za podatkowe z ty-

podatków dochody ich

§ 2. Przeniesienie na wniosek podatnika:

1) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, na podstawie umowy zawartej, za

naczelnika skarbowego lub naczelnika

celnego, zadanie z zakresu administracji rz

dowej a podatnikiem;

2) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, na podstawie umowy zawartej

wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), albo marsza

kiem województwa a podatnikiem.

§ 3. Umowa, o której mowa w § 2, wymaga formy pisemnej.

§ 3a. Starosta powiadamia naczelnika skarbowego lub i-

wego naczelnika celnego o zawarciu umowy, o której mowa w § 2,

jej

§ 3b. lub odmowa zgody, o której mowa w § 2 pkt 1, u-

je w drodze postanowienia.

§ 4. W przypadkach wymienionych w § 1 za termin po-

datkowego przeniesienia rzeczy lub praw o-

wych.

§ 5. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 2, organ podatkowy pierw-

szej instancji wydaje podat-

kowego. Przepis art. 55 § 2 stosuje odpowiednio.

Art. 67. (uchylony).

7a

Ulgi w podatkowych

Art. 67a.

§ 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z art. 67b, w przypad-

kach uzasadnionych interesem podatnika lub interesem publicznym,

1) termin podatku lub podatku na raty;

2) lub na raty podatkowej wraz z odset-

kami za lub odsetki w decyzji, o której mowa w art. 53a;

3) w lub w podatkowe, odsetki za lub
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§ 2. Umorzenie podatkowej powoduje umorzenie odsetek za

w lub w takiej w jakiej umorzona po-

datkowa.

Art. 67b.

§ 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika gospodar-

ulg w podatkowych, w art.

67a:

1) które nie pomocy publicznej;

2) które pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach w

aktach prawa wspólnotowego

pomocy w ramach zasady de minimis;

3) które pomoc

a) w celu naprawienia szkód przez o-

lub inne nadzwyczajne zdarzenia,

b) w celu lub likwidacji w

gospodarce o charakterze ponadsektorowym,

c) w celu wsparcia krajowych pr w

ramach gospodarczego podejmowanego w interesie eu-

ropejskim,

d) w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa naro-

dowego, nauki i

e) za w ogólnym inte-

resie gospodarczym powierzonych na podstawie przepisów,

f) na szkolenia,

g) na zatrudnienie,

h) na rozwój i

i) na

j) na

k) na prace badawczo-rozwojowe,

l)

m) na inne przeznaczenia na podstawie § 6 przez Ra-

Ministrów.

§ 2. Ulgi w podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przy-

padku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. a, udzielane jako pomoc indy-

widualna albo w ramach programów pomocowych w

przepisach.

§ 3. Ulgi w podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przy-

padkach wymienionych w § 1 pkt 3 lit. b–g oraz lit. i–l udzielane

jako pomoc indywidualna zgodna z programami lub o-

wymi albo udzielane w ramach programów pomocowych w od-

przepisach.
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§ 4. Ulgi w podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przy-

padku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. h udzielane po

warunków na podstawie § 5.

§ 5. Rada Ministrów w drodze warunki

udzielania ulg w podatkowych, o których mowa w art.

67a, w przypadku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. h wraz ze wskazaniem przy-

padków, w których ulgi udzielane jako pomoc indywidualna, na

uwadze dopuszczalne przeznaczenia i warunki udzielania pomocy

w przepisach prawa wspólnotowego.

§ 6. Rada Ministrów w drodze inne w §

1 pkt 3 lit. a–l, przeznaczenia pomocy udzielanej w formie ulg w zo-

podatkowych, o których mowa w art. 67a, oraz warun-

ki udzielania tych ulg dla przez Ministrów

wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi udzielane jako pomoc in-

dywidualna, na uwadze i warunki udzielania pomocy

w przepisach prawa wspólnotowego.

Art. 67c.

§ 1. Przepisy art. 67a § 1 pkt 1 i 2 oraz art. 67b stosuje odpowiednio do nale

od lub inkasentów.

§ 2. Przepisy art. 67a oraz art. 67b stosuje odpowiednio do przypa-

da od spadkobierców podatnika lub oraz osób trzecich.

Art. 67d.

§ 1. Organ podatkowy z ulg w podatko-

wych, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3,

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, w egzekucyjnym

nie uzyska kwoty wydatki egzekucyjne;

2) kwota podatkowej nie przekracza kosztów

upomnienia w egzekucyjnym;

3) kwota podatkowej nie zaspokojona w po-

likwidacyjnym lub

4) podatnik nie lub rucho-

egzekucji na podstawie przepisów albo

przedmioty codziennego domowego, których war-

nie przekracza kwoty 5000 i brak jest spadkobierców

innych Skarb lub jednostka terytorialnego oraz nie

ma orzeczenia podatkowej osoby trzeciej.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4,

pozostawia w aktach sprawy.

§ 3. Przepisy § 1 pkt 3 i 4 i § 2 stosuje odpowiednio do umarzania

lub inkasenta.



©Kancelaria Sejmu s. 48/159

2014-07-28

Art. 67e.

Minister do spraw finansów publicznych w drodze

poszczególnych organów podatkowych w sprawach stosowa-

nia ulg w podatkowych, kwoty

przedmiotem ulgi oraz terminy podatku lub podatkowej.

8

Przedawnienie

Art. 68.

§ 1. podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje,

decyzja to po 3 lat,

od roku kalendarzowego, w którym podatko-

wy.

§ 2. podatnik:

1) nie deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podat-

kowego,

2) w deklaracji nie wszystkich danych do ustale-

nia podatkowego,

podatkowe, o którym mowa w § 1, nie powstaje, pod warunkiem

decyzja u tego po y-

wie 5 lat, od roku kalendarzowego, w którym

podatkowy.

§ 3. Dodatkowe podatkowe w podatku od towarów i nie po-

wstaje, decyzja to po

5 lat, od roku kalendarzowego, w którym po-

datkowy.

§ 4. z opodatkowania dochodu pokrycia w

ujawnionych przychodów lub ze nieujawnio-

nych nie powstaje, decyzja to o-

na po 5 lat, od roku, w którym termin do

zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych,

za rok podatkowy, którego dotyczy decyzja.

§ 5. Bieg terminu przedawnienia zawiesza wydanie decyzji jest uzale

nione od zagadnienia przez inny organ lub

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja in-

nego organu ostateczna lub orzeczenie nie

jednak przez 2 lata.

Art. 69.

§ 1. W razie przez podatnika warunków do skorzy-

stania z uzyskanej ulgi podatkowej, prawo do wydania decyzji zo-

podatkowe powstaje w dniu, w którym zdarzenie powo-

prawa do ulgi.

§ 4 w ar t. 68 utraci 

moc z dniem 

28.02.2015 r . na 

podstawie wyroku 

TK z dn. 18.07.2013 

r ., sygn.. akt 18/09 

(Dz. U. poz. 985).
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§ 2. Termin do wydania decyzji, o której mowa w § 1, wynosi 3 lata od roku

podatkowego, w którym zdarzenie prawa do ulgi

podatkowej, a podatnik nie organowi podatkowemu utraty prawa

do ulgi co najmniej na 2 przed tego terminu – termin do

wydania decyzji, o której mowa w § 1, wynosi 5 lat.

§ 3. Ustalenie podatkowego na podstawie stanu

prawnego w dniu powstania podatkowego oraz

ego w tym dniu stanu faktycznego.

§ 4. zgodnie z przepisami, podatkowe ustalane jest

na rok kalendarzowy lub na inny okres, decyzja, o której mowa w § 1, wyda-

wana jest na podstawie stanu prawnego w dniu nabycia prawa

do ulgi.

Art. 70.

§ 1. podatkowe przedawnia z 5 lat, od ro-

ku kalendarzowego, w którym termin podatku.

§ 2. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna a ulega zawiesze-

niu:

1) od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, do dnia

terminu odroczonego podatku lub podatkowej, ostatniej

raty podatku lub ostatniej raty podatkowej;

2) od dnia w w sprawie terminu

podatku, wydanego przez ministra do spraw finansów

publicznych, do dnia terminu.

§ 3. Bieg terminu przedawnienia przerywa Po przerwaniu

biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia po

dniu uprawomocnienia postanowienia o o-

§ 4. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania

egzekucyjnego, o którym podatnik zawiadomiony. Po przerwaniu biegu

terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia po dniu, w

którym zastosowano egzekucyjny.

§ 5. (uchylony).

§ 6. Bieg terminu przedawnienia podatkowego nie rozpoczyna a

ulega zawieszeniu, z dniem:

1) e-

iewykonaniem tego 

2) wniesienia skargi do administracyjnego na tego zo-

3) wniesienia ustalenia przez powszechny istnienia lub nieistnienia

stosunku prawnego lub prawa;

4) postanowienia o zabezpieczenia, o którym mowa w art.

33d § 2, lub zabezpieczenia w trybie przepisów o

egzekucyjnym w administracji;
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d-

art. 35 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 

r. o

1015
6)

).

§ 7. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna a po zawieszeniu biegnie dalej, od

dnia po dniu:

1) prawomocnego w sprawie o skar-

bowe lub wykroczenie skarbowe;

2) organowi podatkowemu odpisu orzeczenia administracyj-

nego, ze stwierdzeniem jego

3) uprawomocnienia orzeczenia powszechnego w sprawie ustalenia

istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;

4) decyzji o zabezpieczeniu;

5) w trybie przepisów o post

powaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 8. Nie przedawnieniu podatkowe zabezpieczone

lub zastawem skarbowym, po terminu przedawnienia zobo-

te egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Art. 70a.

§ 1. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 68 § 1 i 3 oraz w art. 70 §

1, ulega zawieszeniu, ustalenia lub

podatkowego wynika z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub in-

nych ratyfikowanych umów których jest Rzeczpo-

spolita Polska, a ustalenie lub przez organ podatkowy

tego jest od uzyskania odpowiednich informacji od

organów innego

§ 2. Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym mowa w § 1, od dnia

przez organ podatkowy z wnioskiem do organu innego

do dnia uzyskania przez organ podatkowy informacji – jednak nie

przez okres 3 lat.

§ 3. Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym mowa w § 1,

wielokrotnie; w takich przypadkach okres zawieszenia terminu prze-

dawnienia nie 3 lat.

Art. 70b. (uchylony).

Art. 70c.

którego nie-

o-

6)
Zmiany tekstu jednolitego wym r. poz. 1166, 

1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1289.
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art. 70 § 1, oraz o r

okresu zawieszenia.

Art. 71.

a-

9

Art. 72.

§ 1. Za

1) lub podatku;

2) podatku przez lub w od

na

3) przez lub inkasenta, w decyzji, o

której mowa w art. 30 § 4, je lub w k-

szej od

4) przez lub w

decyzji o ich podatkowej lub decyzji wyso-

podatkowego spadkodawcy je lub

w od

§ 2. podatkowej, na równi z traktuje

która zaliczona na poczet odsetek za

Art. 73.

§ 1. powstaje, z § 2, z dniem:

1) przez podatnika podatku lub w od

2) pobrania przez podatku lub w od

3) przez lub inkasenta z decyzji o jego

podatkowej, ta niena-

lub w od

4) przez lub inkasenta podatku w od

pobranego podatku;

5) przez lub z decy-

zji o podatkowej lub decyzji zobo-

podatkowego spadkodawcy, ta

lub w od

6) (uchylony).

§ 2. powstaje z dniem

1) zeznania rocznego – dla podatników podatku dochodowego;

2) deklaracji podatku akcyzowego – dla podatników podatku akcyzowego;
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3) deklaracji o z zysku za rok obrotowy – dla jednoosobowych

Skarbu i

4) deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i – dla podatników po-

datku od towarów i

Art. 74.

w wyniku orzeczenia Konstytucyjnego lub orze-

czenia Europejskiego a podatnik, którego

podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1:

1) z deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, lub

z której wynika podatkowego –

podatnik we wniosku o jej zwrot, skorygo-

2) rozliczony przez – podatnik we

wniosku o jej zwrot, zeznanie o któ-

rym mowa w art. 73 § 2 pkt 1;

3) nie do deklaracji – po-

datnik we wniosku o jej zwrot.

Art. 74a.

W przypadkach niewymienionych w art. 73 § 2 i art. 74

organ podatkowy.

Art. 75.

§ 1. podatnik kwestionuje pobrania przez podatku albo

pobranego podatku, wniosek o stwierdzenie

podatku.

§ 2. Uprawnienie w § 1

1) podatnikom, których podatkowe powstaje w sposób przewi-

dziany w art. 21 § 1 pkt 1,

a) w zeznaniach (deklaracjach), o których mowa w art. 73 § 2, wykazali

podatkowe lub w od na-

i zadeklarowany podatek albo wykazali w wy-

mniejszej od

b) w deklaracjach innych wymienione w art. 73 § 2 pkt 2 i 3, z t-

kiem deklaracji zaliczek na podatek dochodowy, wykazali

podatkowe ni lub w od na-

i zadeklarowany podatek,

c) nie do (deklaracji), dokonali

podatku lub w od

1a) osobom, które wspólnikami cywilnej w chwili spó

ki, w sytuacjach w pkt 1;

2) lub inkasentom,

a) w deklaracji wykazali oraz podatek w

od pobranego podatku,
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b) w deklaracji wykazali oraz podatek w

od

c) nie do deklaracji, podatek w

od

§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a i b oraz w pkt 2 lit. a i b,

podatnik, lub inkasent z wnioskiem o stwierdzenie nad-

skorygowane zeznanie

§ 3a. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 1a, osoba, która wspólnikiem

cywilnej w chwili jest skorygo-

wane zeznanie z wnioskiem o stwierdzenie a-

ty oraz na

§ 4. skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi o-

organ podatkowy zwraca bez wydania decyzji

§ 5. zwrotu w trybie, o którym mowa w § 4, dokonano

lub w od od kwoty zwro-

towi nie nalicza odsetek za W tym zakresie nie wszczyna po-

w sprawach o skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

§ 5a. Zwrotu osobom, które wspólnikami cywilnej w chwili

dokonuje w proporcjach z prawa do

w zysku w umowie z umowy nie

te w zysku, przyjmuje prawa do w zysku

równe.

§ 6. Przepisów § 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 nie stosuje ustawy podatkowe prze-

inny tryb zwrotu podatku.

§ 7. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozporz

dzenia, organów podatkowych w sprawach, o których

mowa w § 1, w rodzaj podatku i przypadki pobo-

ru podatku przez

Art. 76.

§ 1. wraz z ich oprocentowaniem zaliczeniu z na poczet

podatkowych wraz z odsetkami za odsetek za okre-

w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz po-

datkowych, a w razie ich braku zwrotowi z chyba podat-

nik wniosek o zaliczenie w lub w na poczet przy-

podatkowych, z § 2.

§ 2. których nie przekracza kosztów upomnienia w

egzekucyjnym, z zaliczeniu na poczet o-

podatkowych wraz z odsetkami za odsetek za

w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz podatko-

wych, a w razie ich braku – na poczet podatkowych,

chyba podatnik o ich zwrot.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje odpowiednio do zaliczania lub

inkasenta na poczet jego podatkowych, po-
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datkowych lub w z wykonywaniem obo-

lub inkasenta.

§ 4. Przepisy § 1 i 2 stosuje odpowiednio do osób, które wspólnikami

cywilnej w chwili

Art. 76a.

§ 1. W sprawach zaliczenia na poczet oraz zobowi

podatkowych wydaje postanowienie, na które W przy-

padku zaliczenia na poczet podatkowych przepisy art. 55 §

2 i art. 62 § 1 stosuje odpowiednio.

§ 2. Zaliczenie na poczet podatkowych z dniem:

1) powstania – w przypadkach, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1–3

i 5 oraz § 2;

2) wniosku o stwierdzenie

Art. 76b.

§ 1. Przepisy art. 76, art. 76a, art. 77b i art. 80 stosuje odpowiednio do zwrotu

podatku. Zaliczenie, o którym mowa w art. 76a § 2 pkt 1, z dniem o-

deklaracji zwrot podatku.

§ 2. W przypadku przez podatnika organu podatkowego na

podstawie przepisów o podatku od towarów i zwrot podatku wraz z opro-

centowaniem przekazany, w lub w na wskazany rachu-

nek banku lub kasy -kredytowej, jako zabezpie-

czenie kredytu udzielanego przez ten bank lub przez w dniu o-

deklaracji zwrot podatku, w stosunku do podatnika nie jest

prowadzone na celu ustalenie lub

podatkowych.

§ 3. Przekazanie zwrotu podatku wraz z oprocentowaniem bankowi lub l-

czej kasie -kredytowej traktuje na równi z przekazaniem

zwrotu na rachunek podatnika.

§ 4. Przekazanie bankowi lub kasie -kredytowej

zwrotu podatku wraz z oprocentowaniem ma przed:

1) zaliczeniem tego zwrotu na poczet podatkowych i zo-

podatkowych ujawnionych po deklaracji

zwrot podatku;

2) z zwrotu podatku w

egzekucyjnym, otrzymanego przez organ podatkowy po dniu de-

klaracji zwrot.

Art. 76c.

z zaliczek na podatek zwraca po okresu, za

który rozlicza podatek. jednak wynika z decyzji

wydanej w z art. 75 § 1, zwrot w terminie 30

dni od dnia wydania tej decyzji.
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Art. 77.

§ 1. podlega zwrotowi w terminie:

1) 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nie-

decyzji:

a) podatkowego,

b) podatkowego,

c) o podatkowej lub inkasenta,

d) o podatkowej osoby trzeciej lub spadkobiercy,

z § 3;

2) 30 dni od dnia wydania decyzji lub wy-

3) 14 dni od dnia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia

administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocn

organu podatkowego pierwszej instancji lub jej

z § 3;

4) 30 dni od dnia wniosku, o którym mowa w art. 74;

5) 3 od dnia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art.

73 § 2 pkt 1–3, z § 2;

6) 2 od dnia wniosku o stwierdzenie wraz ze:

a) skorygowanym zeznaniem – w przypadkach, o których

mowa w art. 75 § 3,

b) skorygowanym zeznaniem i z na

– w przypadku, o którym mowa w art. 75 § 3a

– lecz nie w terminie 3 od dnia zeznania

lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2;

7) 30 dni od dnia deklaracji, o której mowa w art. 73 § 2 pkt 4.

§ 2. W przypadku skorygowania deklaracji:

1) w trybie w art. 274 § 1 pkt 1 – podlega zwrotowi w

terminie 3 od dnia terminu do wniesienia sprzeciwu;

2) przez podatnika – podlega zwrotowi w terminie 3 od dnia

jej skorygowania.

§ 3. W przypadku uchylenia decyzji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a–d, lub stwier-

dzenia jej w terminie 3 od dnia uchy-

lenia lub stwierdzenia przez organ podatkowy lub od dnia dor

czenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia administracyjnego ze

stwierdzeniem jego lub e-

go jej zostanie wydana decyzja w tej samej sprawie,

stanowi podatkiem a podatkiem wynikaj

cym z tej decyzji, podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wydania nowej

decyzji.

§ 4. W przypadku niewydania nowej decyzji w terminie, o którym mowa w § 3,

na podstawie decyzji uchylonej lub de-

cyzji, której stwierdzono, podlega zwrotowi bez
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Art. 77a.

Organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych jego

interesem, zwrotu kwot zaliczek na podatek

dochodowy.

Art. 77b.

§ 1. Zwrot

1) na wskazany rachunek bankowy podatnika, lub inkasenta obowi

zanego do posiadania rachunku bankowego;

2) w gotówce, podatnik, lub inkasent nie do posia-

dania rachunku bankowego, chyba zwrotu na rachunek

bankowy.

§ 2. Za zwrotu

1) rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polece-

nia przelewu;

2) nadania przekazu pocztowego;

3) kwoty przez organ podatkowy lub postawienia a-

ty do dyspozycji podatnika w kasie.

§ 3. której nie przekracza kosztów upomnienia w a-

niu egzekucyjnym, podlega zwrotowi w kasie.

§ 4. zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej

zwrotu.

§ 5. Przepisy § 1–4 stosuje odpowiednio do osób, które wspólnikami spó

ki cywilnej w chwili

Art. 77c.

§ 1. z korekty zeznania w podatku dochodowym od osób fi-

zycznych jest pomniejszana o kwoty przeka-

zanej na rzecz organizacji publicznego zgodnie z wnioskiem podatni-

ka, o którym mowa w przepisach, ponad do

groszy w 1% podatku z tej ko-

rekty.

§ 2. Przepis § 1 stosuje odpowiednio do z decyzji.

Art. 78.

§ 1. oprocentowaniu w równej odsetek

za pobieranych od podatkowych, z § 2.

§ 2. o których mowa w art. 76 § 2, nie oprocentowaniu.

§ 3. Oprocentowanie

1) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 1 lit. a–d, z

pkt 2, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 3 – od dnia po-

wstania

2) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 1 lit. a–d – od dnia wyda-

nia decyzji o zmianie lub uchyleniu decyzji, organ podatkowy nie
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do powstania zmiany lub uchylenia decyzji, a nad-

nie zwrócona w terminie;

3) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 2 i pkt 6 – od dnia

wniosku o stwierdzenie wraz ze skorygowanym zeznaniem (dekla-

a) nie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wydania

decyzji

b) decyzja nie wydana w terminie 2

od dnia wniosku o stwierdzenie chyba

do w wydaniu decyzji przyczy podatnik, lub

inkasent,

c) nie zwrócona w terminie, o którym mowa w art.

77 § 1 pkt 6, chyba do w zwrocie

podatnik, lub inkasent;

4) w przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 5 i § 2 – od dnia powstania

nie zwrócona w terminie 3 od

dnia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2 pkt 1–3,

lub od dnia skorygowania zeznania lub deklaracji w trybie art. 274 lub art.

274a;

5) w przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 7 – od dnia powstania a-

ty, nie zwrócona w terminie 30 dni od dnia

deklaracji, o której mowa w art. 73 § 2 pkt 4, lub od dnia skorygowania de-

klaracji w trybie art. 274 lub art. 274a.

§ 4. Oprocentowanie z do dnia zwrotu zali-

czenia jej na poczet lub podatkowych lub

dnia wniosku o zaliczenie na poczet

podatkowych, z § 5 pkt 2.

§ 5. W przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 4 oprocentowanie

za okres:

1) od dnia powstania do dnia jej zwrotu – pod warunkiem

przez podatnika wniosku o zwrot w terminie 30 dni od dnia we-

w orzeczenia Konstytucyjnego lub publikacji senten-

cji orzeczenia Europejskiego w Dzienniku

Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmie-

niono w lub w akt normatywny;

2) od dnia powstania do 30 dnia od dnia w orzeczenia

Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Europej-

skiego w Dzienniku Unii Europej-

skiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w lub w

akt normatywny – wniosek o zwrot po y-

wie 30 dni od dnia w orzeczenia Konstytucyjnego

lub publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Sprawiedliwo-

w Dzienniku Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchy-

lono lub zmieniono w lub w ten akt.
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Art. 78a.

kwota dokonanego zwrotu podatku nie pokrywa kwoty wraz z jej

oprocentowaniem, zalicza proporcjonalnie na poczet kwoty nad-

oraz kwoty jej oprocentowania w takim stosunku, w jakim w dniu zwrotu po-

zostaje kwota do kwoty oprocentowania.

Art. 79.

§ 1. w sprawie stwierdzenia nie w

czasie trwania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w

okresie kontroli a – w zakre-

sie podatkowych, których dotyczy lub kontrola.

§ 2. Prawo do wniosku o stwierdzenie wygasa po termi-

nu przedawnienia podatkowego.

§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje ustawy podatkowe inny tryb

zwrotu podatku.

Art. 80.

§ 1. Prawo do zwrotu podatku wygasa po 5 lat, od

roku kalendarzowego, w którym termin jej zwrotu.

§ 2. Po terminu w § 1 wygasa prawo do

wniosku o zaliczenie na poczet podatkowych

oraz zaliczenia y na poczet oraz zobo-

podatkowych.

§ 3. wniosku o stwierdzenie zwrot lub zaliczenie jej na

poczet podatkowych przerywa bieg terminu do zwrotu

9a

Podpisywanie deklaracji

Art. 80a.

§ 1. ustawy nie inaczej, deklaracja, w tym deklaracja a-

dana za komunikacji elektronicznej, podpisana

przez podatnika, lub inkasenta.

§ 2. do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o

tego organowi podatkowemu w spra-

wach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

§ 2a. do podpisywania deklaracji za

komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o tego c-

nictwa podatnik, lub inkasent naczelnikowi skarbowego

w sprawach ewidencji podatników i

§ 3. przepisy prawa podatkowego podpisania deklaracji przez

do podpisania tej deklaracji jest sku-

teczne, go wszystkie osoby.
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§ 4. W kwestiach do podpisywania deklaracji stosuje

odpowiednio przepisy w podat-

kowym.

§ 5. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozporz

dzenia, wzór do podpisywania deklaracji za pomo-

komunikacji elektronicznej oraz wzór zawiadomienia o

tego zakres i dane identyfi-

podatnika, lub inkasenta oraz

Art. 80b.

ustawy nie inaczej, podpisanie deklaracji przez i-

ka zwalnia podatnika, lub inkasenta z podpisania deklaracji.

10

Korekta deklaracji

Art. 81.

§ 1. przepisy nie inaczej, podatnicy, i inkasenci

uprzednio

§ 1a. Osoba, która wspólnikiem cywilnej w chwili

uprzednio w zakresie wskazanym w art.

75 § 3a.

§ 2. Skorygowanie deklaracji przez deklaracji wraz

z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Art. 81a. (uchylony).

Art. 81b.

§ 1. Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

1) ulega zawieszeniu na czas trwania podatkowego lub kontroli

podatkowej – w zakresie tym lub

2) nadal po

a) kontroli podatkowej,

b) podatkowego – w zakresie

podatkowego.

§ 2. Korekta w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie

skutków prawnych.

§ 3. (uchylony).

Art. 81c. (uchylony).
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11

Informacje podatkowe

Art. 82.

§ 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne prawnej oraz

osoby fizyczne do spo-

i przekazywania informacji:

1) na pisemne organu podatkowego – o zdarzeniach ze

stosunków cywilnoprawnych albo z prawa pracy, na

powstanie podatkowego lub podatko-

wego osób lub jednostek, z którymi zawarto

2) bez wezwania przez organ podatkowy – o umowach zawartych z nierezy-

dentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego;

3) w zakresie i na zasadach w ustawach.

§ 2. Banki i kasy -kredytowe do spo-

i przekazywania ministrowi do spraw finansów pu-

blicznych, w formie dokumentu elektronicznego, w okresie sprawozdawczym

– odpowiednio od 1 do 15 dnia oraz od 16 do ostatniego dnia miesi

ca – informacji o i zlikwidowanych rachunkach bankowych zwi

zanych z prowadzeniem gospodarczej, w terminie do siódmego

dnia okresu sprawozdawczego. i przeka-

zywania informacji nie dotyczy rachunków bankowych i zlikwi-

dowanych w tym samym okresie sprawozdawczym.

§ 2a. Jednostki organizacyjne na pisemne a-

nie naczelnika skarbowego lub naczelnika celnego

do i przekazania informacji o i ubezpie-

czonego.

§ 2b. (uchylony).

§ 2c. Informacje, o których mowa w § 2, minister do spraw finansów pu-

blicznych naczelnikom skarbowych, naczelnikom urz

dów celnych, dyrektorom izb skarbowych, dyrektorom izb celnych oraz dyrek-

torom kontroli skarbowej.

§ 3. Banki, kasy -kredytowe oraz inne instytucje fi-

nansowe, na pisemne ministra do spraw finansów pu-

blicznych lub jego przedstawiciela, do udzie-

lenia informacji w razie obcych – w zakresie i na

zasadach w rozdziale 2 VIIa oraz z ratyfi-

kowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych ratyfikowa-

nych umów których jest Rzeczpospolita Polska.

§ 4. o którym mowa w § 3, oznacza „Tajemnica skarbowa”,

a jego przekazanie w trybie przewidzianym dla dokumentów zawie-

informacje niejawne o klauzuli

§ 5. Organ podatkowy zakres informacji, o których mowa w § 1

pkt 1 i § 2a, oraz termin ich przekazania.

§ 6. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozporz

dzenia:
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1) przypadki oraz zakres informacji, o których mowa w § 1 pkt 2, a

zasady, termin oraz tryb ich i przekazywania, ze

szczególnym oraz nadzorczych

rezydentami i nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa

dewizowego oraz posiadania przez nierezydentów oddzia-

i przedstawicielstw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) organy administracji lub do przekazy-

wania informacji podatkowych bez wezwania przez organ podatkowy, za-

kres tych informacji, a tryb ich oraz terminy przekazy-

wania.

§ 7. Minister do spraw finansów publicznych na uwadze uspraw-

nienie przekazywania i przetwarzania informacji, o których mowa w § 2, okre-

w drodze

1) format i tryb przekazywania dokumentu elektronicznego, je-

go zabezpieczenie przed nieuprawnionym

2) wzór informacji o i zlikwidowanych rachunkach bankowych

oraz rachunkach w kasach -kredytowych, o

których mowa w § 2, numer rachunku, jego

albo likwidacji, dane posiadacza rachunku, w tym nazwisko i

lub posiadacza, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, rodzaj

i numer identyfikatora posiadacza rachunku, kod kraju posiadacza rachun-

ku, numer identyfikacji podatkowej.

§ 8. w § 2 wykonany za instytucji,

o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo

bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z zm.
7)

).

Art. 82a.

§ 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne prawnej oraz

osoby fizyczne do gro-

madzenia, i przekazywania, bez wezwania przez organ podatko-

wy, informacji o wynagrodzeniach za na ich rzecz (wyko-

przez podmiot nierezydentem osobom fi-

zycznym nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowe-

go, te

1) w z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innymi

ratyfikowanymi umowami których jest Rzecz-

7)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej Nr 126, poz.

1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241,

poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229,

poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,

poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr

167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz.

1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz.

1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42,

poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz.

1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr

40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011

r. Nr 72, poz. 388, Nr 126, poz. 715, Nr 131, poz. 763, Nr 134, poz. 779 i 781, Nr 165, poz. 984,

Nr 199, poz. 1175, Nr 201, poz. 1181 i Nr 232, poz. 1378.
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pospolita Polska, to na powstanie podatko-

wego lub podatkowego osób wyna-

grodzenie;

2) podmiot nierezydentem lub bierze w

lub kontroli podmiotu, którego dotyczy informacyj-

ny, albo posiada w kapitale tego podmiotu do co naj-

mniej 5% wszystkich praw

§ 2. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozporz

dzenia, zakres informacji, o których mowa w § 1, a zasady,

termin oraz tryb ich ze szczególnym czasu po-

bytu nierezydenta w kraju, danych nierezydenta i podmiot

nierezydentowi wynagrodzenie, wynagrodzenia, formy

i termin jego

Art. 83.

Minister do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem

Obrony Narodowej, ministrem do spraw oraz ministrem

do spraw administracji publicznej w drodze za-

kres i termin przekazywania informacji, o których mowa w art. 82 § 1, przez organy

lub jednostki tym ministrom, dane strony za-

wartej umowy oraz tryb ich przekazywania infor-

macji w nich zawartych.

Art. 84.

§ 1. komornicy oraz notariusze i przeka-

organom podatkowym informacje ze

prawnych, które powstanie podatkowego.

§ 2. Minister w porozumieniu z ministrem do spraw

finansów publicznych, w drodze rodzaje informacji,

ich z formy wypisu aktu, zakres, terminy oraz sposób

przekazywania informacji przez komorników i notariuszy.

Art. 85.

Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozpo-

w zakresie do kontroli wykonywania obo-

podatkowych oraz korzystania z przewidzianych w przepisach

prawa podatkowego, grupy podmiotów do wyka-

zów, informacji lub deklaracji oraz zakres danych zawartych w tych doku-

mentach, a terminy ich i rodzaje dokumentów, które powinny do

nich

Art. 86.

§ 1. Podatnicy do prowadzenia podatkowych

i z ich prowadzeniem dokumenty do czasu okresu przedaw-

nienia podatkowego.
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§ 2. W razie likwidacji lub osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

prawnej podmiot jej likwidacji lub roz-

zawiadamia pisemnie organ podatkowy, nie w

ostatnim dniu istnienia tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o miej-

scu przechowywania podatkowych oraz dokumentów z ich

prowadzeniem.

12

Rachunki

Art. 87.

[§ 1. przepisy nie inaczej, podatnicy l-

na lub wy-

rachunek dokonanie lub wykonanie ]

<§1. z przepisów nie wynika wystawienia faktu-

ry, podatnicy na

danie lub rachunek

dokonanie lub wykonanie

§ 2. wystawienia rachunku, o którym mowa w § 1, nie dotyczy rolni-

ków produkty i z upra-

wy lub hodowli, nieprzerobione sposobem chyba

jest dokonywana w ich miejscach poza

uprawy lub hodowli.

§ 3. Podatnicy wymienieni w § 1, od których rachunku przed wykona-

niem lub wydaniem towaru, rachunek nie w

terminie 7 dni od dnia wykonania lub wydania towaru. jednak

wystawienia rachunku po wykonaniu lub

wydaniu towaru, wystawienie rachunku w terminie 7 dni od dnia

§ 4. Podatnik nie ma wystawienia rachunku, o-

szone po 3 od dnia wydania towaru lub wykonania

§ 5. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozporz

dzenia, zakres informacji, które zawarte w rachunkach, d-

w dane i wyko-

i oraz oznaczenie i rodzaju transakcji.

Art. 88.

§ 1. Podatnicy rachunki kolejno je i prze-

kopie tych rachunków, w ich wystawienia, do czasu

okresu przedawnienia podatkowego.

§ 2. Przepis § 1 stosuje odpowiednio do podatników do

rachunków.

Nowe brzmienie § 1

w art. 87 wejdzie w

z dn. 1.01.2014

r . (Dz. U. z 2013 r .

poz. 35).
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Art. 89. (uchylony).

Art. 90. (uchylony).

13

solidarna

Art. 91.

Do solidarnej za podatkowe stosuje przepisy

Kodeksu cywilnego dla cywilnoprawnych.

Art. 92.

§ 1. zgodnie z ustawami podatkowymi, podatnicy odpo-

za podatkowe, a te w spo-

sób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, odpowiedzialnymi solidarnie podatni-

cy, którym podatkowe-

go.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje do podatkowych pobieranych w for-

mie W tym przypadku zasady odpowie-

solidarnej stosuje z decyzji (nakazu i-

czego) osobie, na zgodnie z przepisami, wystawia decy-

(nakaz

§ 3. wspólnie opodatkowani na podstawie przepisów po-

za podatkowe oraz solidarna

jest ich o zwrot podatku.

§ 4. Do o zwrot o której mowa w § 3, stosuje przepisy

Kodeksu cywilnego o cywilnoprawnych.

14

Prawa i prawnych oraz podmiotów

Art. 93.

§ 1. Osoba prawna w wyniku

1) osób prawnych,

2) osobowych handlowych,

3) osobowych i handlowych

– we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa

i z osób lub

§ 2. Przepis § 1 stosuje odpowiednio do osoby prawnej przez prze-

1) innej osoby prawnej (osób prawnych);

2) osobowej handlowej (osobowych handlowych).

§ 3. (uchylony).
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Art. 93a.

§ 1. Osoba prawna w wyniku:

1) innej osoby prawnej,

2) prawnej

– we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa

i osoby lub

§ 2. Przepis § 1 stosuje odpowiednio do:

1) osobowej handlowej w wyniku e-

nia:

a) innej prawnej,

b)

2) prawnej, do której osoba fizyczna na

pokrycie w postaci swojego

§ 3. Bank utworzony przez wniesienie wszystkich

instytucji kredytowej, przed-

lub jego we wszelkie przewidziane

w przepisach prawa podatkowego prawa i instytucji kredytowej

z tego

§ 4. Jednoosobowa w wyniku przed-

w przewidziane w przepisach

prawa podatkowego prawa z pro-

z tych praw, które nie

kontynuowane na podstawie przepisów opodatkowanie spó-

Art. 93b.

Przepisy art. 93 i art. 93a § 1–3 stosuje odpowiednio do i przekszta

Art. 93c.

§ 1. Osoby prawne lub osoby prawne w wyniku

z dniem lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidzia-

ne w przepisach prawa podatkowego prawa i osoby prawnej dzie-

lonej w z przydzielonymi im, w planie i-

kami

§ 2. Przepis § 1 stosuje przejmowany na skutek a przy

podziale przez wydzielenie – osoby prawnej dzielonej, stanowi

Art. 93d.

Przepisy art. 93–93c zastosowanie do praw i wynikaj

cych z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.
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Art. 93e.

Przepisy art. 93–93d stosuje w zakresie, w jakim ustawy, umowy o uni-

kaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy

których jest Rzeczpospolita Polska, nie inaczej.

Art. 94.

Przepisy art. 93 § 1, art. 93d i art. 93e, z art. 95, stosuje do

nabywców oraz do które na podstawie przepi-

sów o komercjalizacji i prywatyzacji
8)

lub prze-

te

Art. 95.

§ 1. Odpowiedz nabywców lub o których mowa w art. 94, z

1) odsetek za od podatkowych zlikwidowanego przedsi

biorstwa,

2) oprocentowania do zwrotu zaliczek naliczonego podatku od

towarów i

– ograniczona jest do odsetek (oprocentowania) naliczonych do dnia e-

nia z rejestru
9)

.

§ 2. Przepis § 1 stosuje odpowiednio do Skarbu lub

gminy, powiatu albo województwa z oprocentowania oraz

oprocentowania zwrotu podatku od towarów i

Art. 96.

Odsetki za oraz oprocentowanie, o których mowa w art. 95, naliczane na-

dal:

1) po 14 dni od dnia decyzji

podatkowego lub wydania decyzji w sprawie zwrotu zaliczek

naliczonego podatku od towarów i

2) od dnia otrzymania przez organ podatkowy wniosku o zwrot

lub o zwrot podatku od towarów i

Art. 97.

§ 1. Spadkobiercy podatnika, z § 2, przewidziane w prze-

pisach prawa podatkowego prawa i spadkodawcy.

§ 2. na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy i-

prawa o charakterze z pr o-

uprawnienia te na spadkobierców pod warun-

kiem dalszego prowadzenia tej na ich rachunek.

§ 3. Przepis § 2 stosuje odpowiednio do praw i z sprawowa-

nej przez funkcji

8)
Obecnie: ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

9)
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§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje do praw i z de-

cyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

Art. 97a. (uchylony).

Art. 98.

§ 1. Do spadkobierców za podatkowe spadko-

dawcy stosuje przepisy Kodeksu cywilnego o i odrzuceniu spad-

ku oraz o za spadkowe.

§ 2. Przepis § 1 stosuje do spadkobierców za:

1) podatkowe, w tym za o których mowa w art.

52 § 1;

2) odsetki za od podatkowych spadkodawcy;

3) pobrane, a podatki z sprawowanej przez

funkcji lub inkasenta;

4) niezwrócone przez zaliczki na naliczony podatek od towarów i

oraz ich oprocentowanie;

5)

6) koszty podatkowego;

7) koszty upomnienia i koszty egzekucyjnego prowadzonego

wobec spadkodawcy do dnia otwarcia spadku.

§ 3. (uchylony).

Art. 99.

Bieg terminów przewidzianych w art. 68, 70, 71, 77 § 1 oraz art. 80 § 1 ulega zawie-

szeniu od dnia spadkodawcy do dnia uprawomocnienia postanowienia

o stwierdzeniu nabycia spadku, nie jednak do dnia, w którym

2 lata od spadkodawcy.

Art. 100.

§ 1. Organy podatkowe ze na ostatnie miejsce zamieszkania

spadkodawcy w decyzjach o zakresie

poszczególnych spadkobierców lub albo zwrotu

podatku.

§ 2. W decyzji organ podatkowy znanych w dniu otwarcia spad-

ku spadkodawcy, o których mowa w art. 98 § 1 i 2, z e-

niem § 2a.

§ 2a. organ podatkowy a-

nia podatkowego, poniesionej straty spadkobierców

do skorzystania, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, z ulg podatko-

wych, lub zwrotu podatku, ich jest inna

wykazana w deklaracji przez albo spadkodawca de-

klaracji nie
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§ 3. Termin przez o których mowa w § 2, wy-

nosi 14 dni od dnia decyzji.

Art. 101.

§ 1. Odsetki za od podatkowych spadkodawcy oraz oprocento-

wanie niezwróconych zaliczek naliczonego podatku od towarów i nali-

czane do dnia otwarcia spadku.

§ 2. Odsetki za oraz oprocentowanie, o których mowa w § 1, naliczane

nadal w przypadku niedotrzymania przez spadkobierców terminu

w art. 100 § 3.

§ 3. (uchylony).

Art. 102.

§ 1. Przepisy art. 100 i 101 stosuje

1) w stosunku do spadkodawcy nie podatkowe

lub

2) podatkowe, którego spadkodawca, zako

czone

§ 2. W razie strony w toku w sprawach praw

lub wymienionych w art. 97 w miejsce dotychczasowej strony

jej spadkobiercy.

§ 3. Przepis § 2 stosuje odpowiednio do prawnych, o których mowa

w art. 93–93c i art. 94.

Art. 103.

§ 1. Organy podatkowe spadkobierców o:

1) przez od decyzji, na po-

stanowienia i skargach do administracyjnego;

2) decyzjach wydanych na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, nie

termin odroczonego podatku lub podatkowej lub termin

rat;

3) decyzjach i postanowieniach, które spadkodawcy, a w

dniu jego nie jeszcze termin do e-

nia lub skargi do administracyjnego;

4) kontroli podatkowej;

5) przez wnioskach o

6) z wobec spadkodawcy.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, terminy do a-

nia, lub skargi do administracyjnego ponownie od dnia

zawiadomienia.

Art. 104.

§ 1. spadkodawca podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycz-

nych, organ podatkowy informuje spadkobierców, na podstawie posiadanych
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danych, o dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o

zaliczek na podatek lub podatku, przypada-

do podatku lub

§ 2. spadkodawca wydatki do ulg podatkowych, spad-

kobierca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w §

1, zawiadamia organ podatkowy o poniesionych wydatków.

§ 3. Po terminu, o którym mowa w § 2, organ podatkowy spadko-

biercom podatkowego lub stwier-

§ 4. (uchylony).

Art. 105.

§ 1. Oprocentowanie z na rzecz spadkodawcy oraz

zwrotów podatków naliczane jest do dnia otwarcia spadku.

§ 2. na rzecz spadkodawcy oraz zwroty podatków, a

oprocentowanie z tych zwracane poszczególnym spadkobiercom w

proporcji w ich zgodnym woli, pod warunkiem o-

w organie podatkowym:

1) prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;

2) zgodnego woli wszystkich spadkobierców o podziale tych na-

§ 3. W razie o którym mowa w § 2 pkt 2, w terminie 30

dni od dnia prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu naby-

cia spadku kwoty i zwrotów podatku, a kwoty opro-

centowania z tych do depozytu organu podatkowego.

lub zwrot podatku pomniejszane o koszty przechowywania w de-

pozycie.

§ 4. Oprocentowanie naliczane jest nadal, zwrot lub zwrot podatku

nie dokonany w terminie 15 dni od dnia o któ-

rym mowa w § 2 pkt 2.

Art. 106.

§ 1. Zapisobierca, który mu zapis, ponosi za

podatkowe spadkodawcy.

§ 2. Zakres zapisobiercy ograniczony jest do otrzyma-

nego zapisu.

§ 3. Do zapisobiercy stosuje odpowiednio art. 97 § 1 oraz

art. 98–104.
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15

podatkowa osób trzecich

Art. 107.

§ 1. W przypadkach i w zakresie przewidzianych w niniejszym rozdziale za zale-

podatkowe podatnika swoim solidarnie z

podatnikiem osoby trzecie.

§ 1a. Osoby trzecie swoim solidarnie z

prawnym podatnika za przez niego podatkowe.

§ 2. dalsze przepisy nie inaczej, osoby trzecie

za:

1) podatki niepobrane oraz pobrane, a przez lub inka-

sentów;

2) odsetki za od podatkowych;

3) niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i

oraz za oprocentowanie tych zaliczek;

4) koszty egzekucyjnego.

Art. 108.

§ 1. O podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w

drodze decyzji.

§ 2. w sprawie podatkowej osoby trzeciej nie

przed:

1) terminu ustalonego

2) dniem decyzji:

a) podatkowego,

b) o podatkowej lub inkasenta,

c) w sprawie zwrotu zaliczki naliczonego podatku od towarów i

d) odsetek za

3) dniem egzekucyjnego – w przypadku, o którym

mowa w § 3.

§ 3. W razie wystawienia wykonawczego na podstawie deklaracji, na zasa-

dach przewidzianych w przepisach o egzekucyjnym w admini-

stracji, przed orzeczeniem o osoby trzeciej nie wymaga

uprzedniego wydania decyzji podatko-

wego i decyzji, o której mowa w art. 53a.

§ 4. Egzekucja z decyzji o podat-

kowej osoby trzeciej dopiero wówczas, gdy egzekucja z

podatnika w lub w bezskuteczna.

Art. 109.

§ 1. W sprawie podatkowej osoby trzeciej przepisy art. 29, art.

47 § 1, art. 51 § 1, art. 53 § 3, art. 55, art. 57, art. 59, art. 60 oraz art. 64–66

stosuje odpowiednio.
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§ 2. W razie niedotrzymania terminu osoba trzecia odpowiada za

naliczone po dniu wydania decyzji o jej podatkowej odset-

ki za od:

1) podatkowych;

2) wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1;

3) niezwróconych w terminie zaliczek na naliczony podatek od towarów i

Art. 110.

§ 1. Rozwiedziony podatnika odpowiada swoim soli-

darnie z za podatkowe z po-

datkowych w czasie trwania tyl-

ko do mu w wspólnym.

§ 2. o której mowa w § 1, nie obejmuje:

1) niepobranych wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1;

2) odsetek za oraz kosztów egzekucyjnych po dniu upra-

womocnienia orzeczenia o rozwodzie.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje odpowiednio w razie

oraz separacji.

Art. 111.

§ 1. rodziny podatnika odpowiada swoim solidarnie z

podatnikiem za podatkowe

z tej i w okresie, w którym stale a-

z podatnikiem w jej wykonywaniu, z prowadzonej przez

niego

§ 2. o której mowa w § 1, nie dotyczy osób, które w okresie

sta z podatnikiem osobami, wobec których na podat-

niku alimentacyjny – w zakresie z

alimentacyjnego.

§ 3. Za rodziny podatnika

w stosunku przysposobienia oraz

z podatnikiem w faktycznym

§ 4. Przepis § 1 stosuje do którzy zawarli o ogra-

niczeniu lub których o-

wa zniesiona przez oraz w separacji.

§ 5. o której mowa w § 1:

1) ograniczona jest do uzyskanych

2) nie obejmuje niepobranych wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1, z

które nie pobrane od osób wymienionych w §

3 i 4.
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Art. 112.

§ 1. Nabywca lub zorganizowanej odpo-

wiada swoim solidarnie z podatnikiem za do dnia

nabycia podatkowe z dzia gospodar-

chyba przy zachowaniu nie o tych

§ 2. (uchylony).

§ 3. Zakres nabywcy jest ograniczony do nabytego

lub jego zorganizowanej

§ 4. Zakres nabywcy nie obejmuje:

1) wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1;

2) odsetek za od podatkowych oraz oprocentowania, o któ-

rym mowa w art. 107 § 2 pkt 3, po dniu nabycia.

§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje do nabywców lub a-

mi rodziny podatnika, o których mowa w art. 111 § 3.

§ 6. Nabywca nie odpowiada za podatkowe, które nie wykazane

w o którym mowa w art. 306g.

§ 7. Nabywca odpowiada za podatkowe i inne zbyw-

cy, wymienione w art. 107 § 2 pkt 2–4, z § 4 pkt 2, po

dniu wydania o którym mowa w art. 306g, a przed dniem na-

bycia lub jego zorganizowanej od dnia wydania

do dnia zbycia 30 dni.

Art. 112a.

Przepisu art. 112 nie stosuje do nabycia w egzekucyjnym oraz upa-

Art. 112b.

Jednoosobowa w wyniku

odpowiada swoim solidarnie z

za do dnia podatkowe

z

Art. 113.

podatnik, za innej osoby, w celu zatajenia prowadzenia

gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów tej lub u-

imieniem i nazwiskiem, lub tej osoby, osoba ta ponosi solidar-

odpowiedzialn z podatnikiem swoim za podatko-

we podczas prowadzenia tej

Art. 114.

§ 1. samoistny posiadacz lub wieczysty rzeczy lub prawa

z danej rzeczy lub prawa o-

wego w o którym mowa w § 2, odpowiada za podatkowe

w z
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przez dana rzecz lub prawo z

lub do jej prowadzenia.

§ 2. o którym mowa w § 1, ma miejsce, gdy podczas trwania a-

nia

1) samoistnym posiadaczem lub wieczystym rze-

czy lub prawa a ich lub

2) osobami funkcje nadzorcze albo kontrolne w pod-

miocie samoistnym posiadaczem lub i-

kiem wieczystym rzeczy lub prawa a osobami ta-

kie funkcje w podmiocie ich

– o charakterze rodzinnym, lub

w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym albo ze stosunku

pracy.

§ 3. o której mowa w § 1, ograniczona jest do

rzeczy lub praw przedmiotem

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje odpowiednio do najmu, leasingu lub in-

nych umów o podobnym charakterze.

Art. 114a.

§ 1. lub odpowiada swoim t-

kiem solidarnie z podatnikiem wie-

czystym lub posiadaczem samoistnym za podatkowe

z podatkowych z opodatkowania nierucho-

podczas trwania lub

§ 1a. Przepis § 1 stosuje lub a podat-

nikiem o charakterze rodzinnym, lub t-

kowym w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym albo ze

stosunku pracy.

§ 2. Zakres lub nie

obejmuje wymienionych w art. 107 § 2.

Art. 115.

§ 1. Wspólnik cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz

komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada swoim t-

kiem solidarnie ze i z wspólnikami za podatko-

we

§ 2. Przepis § 1 stosuje do wspólnika za za-

podatkowe z których termin w

czasie, gdy on wspólnikiem, oraz wymienione w art. 52 powsta-

w czasie, gdy on wspólnikiem. Za podatkowe

na podstawie przepisów, po osoby

wspólnikami w momencie

§ 3. (uchylony).

§ 4. Orzeczenie o o której mowa w § 1, za podatko-

we z podatkowych w sposób przewi-
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dziany w art. 21 § 1 pkt 1 nie wymaga uprzedniego wydania decyzji, o których

mowa w art. 108 § 2 pkt 2. W tym przypadku zobowi

podatkowych orzeczenie o (inkasenta),

zwrocie zaliczki na naliczony podatek od towarów i lub wy-

odsetek za w decyzji, o której mowa w

art. 108 § 1.

§ 5. Przepis § 4 stosuje w przypadku

Art. 116.

§ 1. Za podatkowe z z

w organizacji, akcyjnej lub ak-

cyjnej w organizacji solidarnie swoim n-

kowie jej egzekucja z w lub

w bezskuteczna, a

1) nie

a) we czasie wniosek o lub

o-

wanie albo

b) wniosku o lub post

powania ania o-

wego) bez jego winy;

2) nie wskazuje mienia z którego egzekucja zaspokojenie za-

podatkowych w znacznej

§ 2. obejmuje podatkowe z

których termin w czasie przez nich

oraz wymienione w art. 52

w czasie

§ 3. W przypadku gdy z w organizacji lub

akcyjna w organizacji nie posiada za podatkowe

odpowiada jej albo wspólnicy, o-

mocnik nie Przepisy § 1 i 2 stosuje odpowiednio.

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje do oraz pe

nomocnika lub wspólnika w organizacji.

Art. 116a.

Za podatkowe innych osób prawnych wymienione w art. 116 odpo-

solidarnie swoim organów

tymi osobami. Przepisy art. 116 stosuje odpowiednio.

Art. 117.

§ 1. Osoby prawne lub osoby prawne w wyniku

(osoby nowo solidarnie swoim za

podatkowe osoby prawnej dzielonej, przejmowany na

skutek a przy podziale przez wydzielenie – osoby

prawnej dzielonej, nie stanowi zorganizowanej
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§ 2. Zakres osób prawnych lub osób prawnych

nowo ograniczony jest do aktywów netto nabytych,

z planu

§ 3. Zakres osób prawnych lub osób prawnych

nowo przy podziale przez wydzielenie ograniczony jest do zale-

z podatkowych do dnia wydzielenia.

§ 4. Przepis art. 115 § 4 stosuje odpowiednio do orzekania o

podatkowej za podatkowe osoby prawnej z

rejestru na skutek jej

Art. 117a.

§ 1. Gwarant lub którego zabezpieczenie przez organ

podatkowy, odpowiada swoim solidarnie z podatnikiem,

inkasentem, ich prawnym lub za zobowi

zanie z decyzji, która jest przedmiotem zabezpieczenia, wraz z od-

setkami za oraz kosztami egzekucyjnego w

z wykonaniem tej decyzji – do kwoty gwarancji lub por

czenia i w terminie wskazanym w gwarancji lub

§ 2. Przepis § 1 stosuje do gwaranta lub którego zabezpieczenie

przez organ podatkowy, w ze zwrotem podatku od

towarów i

Art. 117b.

§ 1. Podatnik, o którym mowa w art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podat-
10)

), od-

lo-

nych w

y-

Art. 118.

§ e-

–

ca roku kalendarzowego, w któr

3 lata.

§ 2. Przedawnienie z decyzji, o której mowa w § 1,

po 3 lat od roku kalendarzowego, w którym

decyzja o podatkowej osoby trzeciej. Przepisy

art. 70 § 2 pkt 1, § 3 i 4 stosuje odpowiednio, z tym termin biegu prze-

dawnienia po jego przerwaniu wynosi 3 lata.

10)

1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35 i 1027.
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Art. 119.

§ 1. Kwota, o której mowa w art. 41 § 1, podlega w roku w

stopniu wzrostu cen towarów i kon-

sumpcyjnych w pierwszych dwóch danego roku w stosunku do

analogicznego okresu poprzedniego roku, a ten ma

kwota nie ulega zmianie.

§ 2. Minister do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Preze-

sem Statystycznego, w drodze obwieszczenia, w

Dzienniku Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do dnia

15 sierpnia danego roku, o której mowa w art. 41 § 1, w

do setek z

IV

podatkowe

1

Zasady ogólne

Art. 120.

Organy podatkowe na podstawie przepisów prawa.

Art. 121.

§ 1. podatkowe powinno prowadzone w sposób zaufa-

nie do organów podatkowych.

§ 2. Organy podatkowe w podatkowym nie-

informacji i o przepisach prawa podatkowego pozostaj

cych w z przedmiotem tego

Art. 122.

W toku organy podatkowe wszelkie w

celu stanu faktycznego oraz sprawy w o-

waniu podatkowym.

Art. 123.

§ 1. Organy podatkowe stronom czynny w

stadium a przed wydaniem decyzji im wypowiedze-

nie co do zebranych dowodów i oraz

§ 2. Organ podatkowy od zasady przewidzianej w § 1, w wy-

niku na wniosek strony ma wydana decyzja

w wniosek strony, oraz w przypadkach, o których

mowa w art. 200 § 2 pkt 2.
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Art. 124.

Organy podatkowe powinny stronom którymi kie-

ru przy sprawy, aby w do wykona-

nia przez strony decyzji bez stosowania przymusu.

Art. 125.

§ 1. Organy podatkowe powinny w sprawie wnikliwie i szybko,

najprostszymi do jej

§ 2. Sprawy, które nie zbierania dowodów, informacji lub

powinny

[Art. 126.

Sprawy p

]

<Art. 126.

Art. 127.

podatkowe jest dwuinstancyjne.

Art. 128.

Decyzje, od których nie w podatkowym, ostatecz-

ne. Uchylenie lub zmiana tych decyzji, stwierdzenie ich oraz wznowie-

nie tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej

ustawie oraz w ustawach podatkowych.

Art. 129.

podatkowe jest jawne dla stron.

2

pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego

Art. 130.

§ 1. Pracownik skarbowego, gminy (miasta), starostwa, mar-

izby skarbowej, funkcjonariusz celny lub pracownik

celnego, izby celnej, ministra do spraw fi-

nansów publicznych oraz kolegium

od w w sprawach

podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa

podatkowego, w których:

Nowe brzmienie ar t. 

126 wejdzie

dn. 11.05.2014 r . 

(Dz. U. z 2014 r . poz. 

183).
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1)

2) ze w takim stosunku prawnym, sprawy

na ich prawa lub

3) jest ich lub powinowaty

pierwszego stopnia;

4) stronami osoby z nimi z przysposobienia, opieki lub ku-

rateli;

5) byli dkami lub byli lub przedstawicielami podatnika albo

przedstawicielem podatnika jest jedna z osób wymienionych w pkt 3 i 4;

6) brali w wydaniu decyzji;

7) w z którymi przeciw nim post

powanie dyscyplinarne lub karne;

8) jest osoba wobec nich w stosunku o-

wej.

§ 2. Przyczyny od sprawy po ustaniu

stwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 3. pracownika lub funkcjonariusza celnego jest obowi

zany na jego lub na strony albo z go od

w zostanie uprawdopodobnione istnienie oko-

niewymienionych w § 1, które co do

pracownika lub funkcjonariusza celnego.

§ 4. pracownika lub funkcjonariusza, odpowiednio na-

czelnik skarbowego, naczelnik celnego, wójt, burmistrz (prezy-

dent miasta), starosta albo województwa, dyrektor izby skarbowej,

dyrektor izby celnej lub minister do spraw finansów publicznych

innego pracownika lub funkcjonariusza do prowadzenia sprawy.

§ 5. W przypadku kolegium

jego prezes wyznacza do osoby Je-

kolegium na skutek jego

nie sprawy z braku Prezes Rady

Ministrów, w drodze postanowienia, wyznacza do sprawy inne

kolegium

Art. 131.

§ 1. Naczelnik skarbowego podlega od spraw doty-

podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami

prawa podatkowego, w przypadku gdy sprawa dotyczy:

1) naczelnika skarbowego albo jego

2) dyrektora izby skarbowej albo jego

3) albo powinowatych pierwsze-

go stopnia osób wymienionych w pkt 1 albo 2;

4) osoby stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli z

w pkt 1 albo 2.

§ 2. W przypadku naczelnika skarbowego z przyczyn o-

nych w:
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1) § 1 pkt 1, a pkt 3 lub 4 w z pkt 1 – naczelnik

skarbowego wyznaczony przez dyrektora izby skarbo-

wej;

2) § 1 pkt 2, a pkt 3 lub 4 w z pkt 2 – naczelnik

skarbowego wyznaczony przez ministra do spraw finan-

sów publicznych.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2, minister do spraw finan-

sów publicznych nie naczelnika skarbowego podle-

ga dyrektorowi izby skarbowej, której dyrektora lub jego doty-

Art. 131a.

W sprawach naczelnika celnego art. 131 stosuje odpowiednio,

z tym, w przypadku, o którym mowa w art. 131 § 2 pkt 1, naczelnika cel-

nego wyznacza dyrektor izby celnej.

Art. 131b.

W sprawie wyznaczenia innego organu podatkowego, w przypadkach wymienionych

w art. 131 i 131a, wydaje postanowienie.

Art. 132.

§ 1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, województwa, ich za-

oraz skarbnik jednostki terytorialnego

od spraw ich podatkowych lub innych

spraw normowanych przepisami prawa podatkowego.

§ 2. Przepis § 1 stosuje do spraw

1) albo powinowatych pierwsze-

go stopnia osób wymienionych w § 1;

2) osób stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami

wymienionymi w § 1.

§ 3. W przypadku organu, o którym mowa w § 1, kole-

gium wyznacza, w drodze postanowienia, organ do za-

sprawy.

3

Strona

Art. 133.

–117b, która 

z uwagi na swój i ó-

e organu podatkowego dotyczy.
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§ 2. w podatkowym osoba fizyczna, osoba

prawna lub jednostka organizacyjna prawnej inna

wymieniona w § 1, zgodnie z przepisami prawa podatkowego przed po-

wstaniem podatkowego na niej szczególne lub

zamierza z z tego prawa.

§ 2a. w podatkowym w sprawach zwrotu podatku

od towarów i wspólnik wymienionej w art. 115 § 1,

uprawniony na podstawie przepisów o podatku od towarów i do otrzy-

mania zwrotu podatku.

§ 2b. w podatkowym w sprawie stwierdzenia w za-

kresie cywilnej osoba, która wspólni-

kiem cywilnej w chwili

§ 3. W przypadku, o którym mowa w art. 92 § 3,

i z nich jest uprawniony do w imieniu obojga.

Art. 133a.

§ 1. Organizacja w sprawie innej osoby, za jej

z

1)

2) dopuszczenia jej do w

– jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia

za tym interes publiczny.

§ 2. Organ podatkowy, organizacji za uzasadnione, po-

stanawia o z lub o dopuszczeniu organizacji

do w Na postanowienie o odmowie post

powania lub dopuszczenia do w organizacji

§ 3. Organizacja uczestniczy w na prawach strony.

Art. 134. (uchylony).

Art. 135.

i do prawnych w sprawach podatkowych oce-

nia przepisów prawa cywilnego, przepisy prawa podatkowego nie

inaczej.

Art. 136.

Strona przez chyba charakter wymaga jej

osobistego

Art. 137.

§ 1. strony osoba fizyczna do

prawnych.
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§ 1a. strony w przed organami celnymi, w sprawach

podatku od towarów i oraz podatku akcyzowego z

importu towarów, osoba, o której mowa w art. 79 ustawy z

dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, zwanej dalej „Prawem celnym”.

[

]

<

st. 1 

d-

§ 3. do akt lub odpis pe

nomocnictwa. Adwokat, radca prawny, a doradca podatkowy sami

odpis udzielonego im oraz odpisy innych do-

kumentów ich umocowanie. Organ podatkowy w razie

podpisu strony.

§ 3a. W poszczególnych w toku kwestiach mniejszej

wagi organ podatkowy nie i-

kiem jest strony, a nie ma co do istnienia i zakresu jego

do w imieniu strony.

z-

y-

7 lu-

a-

ydanych na podstawie 

art. 18 pkt 1 tej ustawy.> 

[§ 4. W zakresie nieuregulowanym w § 1– e-

go.]

<§ 4. W zakresie nieuregulowanym w § 1– l-

nego.> 

Art. 138.

§ 1. Organ podatkowy do z wnioskiem o wyznaczenie kuratora dla

osoby niezdolnej do prawnych lub osoby nieobecnej, kurator

nie wyznaczony.

§ 2. W przypadku organ

podatkowy wyznacza dla osoby nieobecnej przedstawiciela, za jego

uprawnionego do do czasu wyznaczenia kuratora dla osoby nieobec-

nej przez

§ 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna praw-

nej nie swoich spraw wskutek braku do tego or-

ganów, organ podatkowy do wniosek o ustanowienie kuratora.

Nowe brzmienie § 2 i

4 oraz dodane § 2a i 

3b w art. 137 

11.05.2014 r. (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 183).
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4

spraw

Art. 139.

§ 1. sprawy przeprowadzenia dowodowe-

go powinno bez jednak nie w mie-

a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie w 2 mie-

od dnia chyba przepisy niniejszej ustawy

inaczej.

§ 2. powinny sprawy, które rozpatrzone na

podstawie dowodów przedstawianych przez z

lub na podstawie faktów powszechnie znanych i do-

wodów znanych z organowi

§ 3. sprawy w powinno nie pó

niej w 2 od dnia otrzymania przez organ odwo-

a sprawy, w której przeprowadzono lub strona wnio-

sek o przeprowadzenie rozprawy – nie w 3

§ 4. Do terminów w § 1–3 nie wlicza terminów przewidzianych w

przepisach prawa podatkowego dla dokonania okre-

sów zawieszenia oraz okresów spowodowanych z wi-

ny strony albo z przyczyn od organu.

Art. 140.

§ 1. O przypadku sprawy we terminie organ

podatkowy jest przyczyny niedo-

trzymania terminu i nowy termin sprawy.

§ 2. Ten sam na organie podatkowym w przypadku, gdy

niedotrzymanie terminu z przyczyn od organu.

Art. 141.

§ 1. Na sprawy we terminie lub terminie ustalonym na

podstawie art. 140 stronie ponaglenie do:

1) organu podatkowego stopnia;

2) ministra do spraw finansów publicznych, sprawa nie zo-

przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej.

§ 2. Organ podatkowy wymieniony w § 1, ponaglenie za uzasadnione, wy-

znacza dodatkowy termin sprawy oraz przy-

czyn i ustalenie osób winnych sprawy w terminie, a w razie po-

trzeby podejmuje naruszaniu terminów

spraw w Organ stwierdza czy spra-

wy w terminie miejsce z naruszeniem prawa.
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Art. 142.

Pracownik organu podatkowego, który z nieuzasadnionych przyczyn nie

sprawy w terminie lub nie z art. 140 albo nie a-

sprawy w dodatkowym terminie ustalonym zgodnie z art. 141 § 2, podlega od-

lub dyscyplinarnej albo innej prze-

widzianej przepisami prawa.

Art. 143.

§ 1. Organ podatkowy funkcjonariusza celnego lub pracownika

kierowanej jednostki organizacyjnej do spraw w jego imieniu i w

ustalonym zakresie, a w do wydawania decyzji, i

[§ k-

kwalifikowanego certyfikatu – ]

§ 2. o którym mowa w § 1 i 1a, udzielone

1) pracownikom skarbowego – przez naczelnika skarbowego;

2) pracownikom izby skarbowej – przez dyrektora izby skarbowej;

3) funkcjonariuszom celnym lub pracownikom celnego – przez naczel-

nika celnego;

4) funkcjonariuszom celnym lub pracownikom izby celnej – przez dyrektora

izby celnej.

§ 3. udzielane jest w formie pisemnej.

5

Art. 144.

Organ podatkowy pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, swoich pracowni-

ków lub przez osoby uprawnione na podstawie przepisów. W przypadku

gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma dor

za pokwitowaniem.

Art. 144a.

[§ 1. 

o-

]

Nowe brzmienie § 1a

w art. 143 wejdzie w

11.05.2014 r. (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 183).
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z-

nej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

a-

runków:

elektroniczny;

k-

§

o-

wy. Art. 152a § 1–

komunikacji elektronicznej. W takim przypadku organ podatkowy dor

u-

mentu elektronicznego.>

§ 2. (uchylony).

Art. 145.

§ 1. Pisma stronie, a gdy strona przez przedstawiciela – temu

przedstawicielowi.

§ 2. J strona pisma

§ 3. Strona, wyznacza jednego z nich jako i-

wego do W przypadku niewyznaczenia

do organ podatkowy pismo jednemu z

Art. 146.

§ 1. W toku strona oraz jej przedstawiciel lub ob-

organ podatkowy o zmianie swojego adresu, w tym adre-

su elektronicznego, wniesiono o zastosowanie takiego sposobu a-

nia albo na to

§ 2. W razie zaniedbania w § 1, pismo uznaje za dor

czone pod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia pismo w

aktach sprawy.

Art. 147.

[

]

< b-

>

§ 2. o którym mowa w § 1, dotyczy osób fizycznych

cych nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

Nowe brzmienie § 1

oraz dodane § 1a i 

1b w art. 144a wej-

dzie z dn. 

11.05.2014 r. (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 183). 

Nowe brzmienie § 1

w art. 147 wejdzie w

11.05.2014 r. (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 183).
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§ 3. Ustanowienie do spraw jest organowi po-

datkowemu w sprawie.

§ 4. W razie przewidzianych w § 1–3 pismo

za

1) pod dotychczasowym adresem – w przypadku, o którym mowa w § 1;

2) pod adresem ostatniego czasowego pobytu – w przypadku, o którym mowa

w § 2.

Art. 147a.

W przed organami celnymi, w sprawach podatku od to-

warów i oraz podatku akcyzowego z importu towarów, stosuje prze-

pisy art. 83 i art. 84 Prawa celnego.

Art. 148.

§ 1. Pisma osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.

§ 2. Pisma

1) w siedzibie organu podatkowego;

2) w miejscu pracy adresata – osobie przez do od-

bioru korespondencji;

3) (uchylony).

§ 3. W razie pisma w sposób w § 1 i 2, a

w innych uzasadnionych przypadkach pisma w miejscu,

gdzie adresata zastanie.

Art. 149.

W przypadku adresata w mieszkaniu pisma za pokwitowa-

niem domownikowi, lub dozorcy domu, gdy osoby te pod-

oddania pisma adresatowi. Zawiadomienie o pisma lub

dozorcy domu umieszcza w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach

mieszkania adresata lub w widocznym miejscu przy na adresata.

Art. 150.

§ 1. W razie pisma w sposób wskazany w art. 148 § 1 lub

art. 149:

1) operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo

pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocz-

towej – w przypadku pisma przez operatora pocztowego;

2) pismo na okres 14 dni w gminy (miasta) – w przypadku

pisma przez pracownika organu podatkowego lub przez

§ 1a. Adresata zawiadamia dwukrotnie o pozostawaniu pisma w miejscu okre-

w § 1. Powtórne zawiadomienie w razie pisma

w terminie 7 dni.
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§ 2. Zawiadomienie o pozostawaniu pisma w miejscu w § 1 umieszcza

w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to na drzwiach

mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat

wykonuje swoje zawodowe, w widocznym miejscu przy wej-

na adresata. W tym przypadku za dokonane

z ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia

w aktach sprawy.

Art. 151.

Osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym praw-

nej pisma w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia

– osobie do odbioru korespondencji. Przepisy art. 146, art. 148 § 2 pkt

1 oraz art. 150 stosuje odpowiednio.

Art. 151a.

podany przez lub osobowo-

prawnej adres jej siedziby nie istnieje lub jest niezgodny z odpowiednim reje-

strem i nie miejsca prowadzenia pismo pozostawia w

aktach sprawy ze skutkiem

Art. 152.

§ 1. pismo potwierdza pisma podpisem, ze

wskazaniem daty

§ 2. pismo nie lub uchyla od

tego, sam stwierdza oraz wskazuje która

pismo, i braku jej podpisu.

[§ 3. W przypadku dor z-

pisma. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia organ podatkowy dor

]

k-

i-

sma w sposób, o którym mowa w art. 152a § 1 pkt 3.> 

[Art. 152a.

o-

k-

o-

a-

nym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu podatko-

wego o-

sób wskazany w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

Nowe brzmienie § 3

w art. 152 wejdzie w

11.05.2014 r. (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 183).



©Kancelaria Sejmu s. 87/159

2014-07-28

mie dokumentu 

elek ]

<Art. 152a.

o-

d a-

k-

tronicznego;

i-

smo i pod którym powinien dokon

identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie tele-

d-

w art. 20a ustawy z

§ 2. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w 

o-

o-

§ 5. W przypadku uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za do-

o-

nicznego z

systemie teleinformatycznym.

Art. 153.

§ 1. adresat odmawia pisma mu w sposób w

art. 144, pismo zwraca nadawcy z o odmowie jego i

da odmowy. Pismo wraz z do akt sprawy.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje pismo

w dniu odmowy jego przez adresata.

Nowe brzmienie ar t. 

z dn. 11.05.2014 r . 

(Dz. U. z 2014 r . poz. 

183).
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Art. 154.

§ 1. Pisma skierowane do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemaj

cych prawnej, które nie organów, kuratorowi

wyznaczonemu przez

§ 2. Pisma skierowane do osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, dla któ-

rych nie przedstawiciela, przedstawicielowi wyzna-

czonemu na podstawie art. 138 § 2.

§ 3. Pisma kierowane do osób ze szczególnych wynika-

z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego w sposób

przewidziany w przepisach szczególnych, w umowach i zwycza-

jach

Art. 154a.

§ 1. Organ pod u-

wach podatkowych, zwanej dalej „ ”, z 

art. 144a 

o-

wyznaczonego 

§ 3 a-

e

wyznaczonego 

z-

§ 4 d-

§ 5 o-

w d-

nia 2012

przepi j-

nej w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 335 z 07.12.2012, str. 42). W 

§ 6

przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –

Prawo pocztowe.

§ 7

w-

Art. 154b.

pisma

zgodnie z art. 154a § 7 e-
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y-

c dpowied-

nio przepisy art. 144–154.

§ 2. Organ wyznaczony zgodnie z art. 154a § 7 a-

e-

enia 

ó-

a-

Art. 154c.

Przepisy art. 154a i 154b stosuje do pism w zakresie spraw, o których

mowa w art. 305b. Pisma obcych w sprawach niewymienionych w art. 305b

z zachowaniem zasady

6

Wezwania

Art. 155.

[

z-

]

a-

o-

a-

wy.> 

§ 2. osoba wezwana nie z powodu choroby, kalectwa lub in-

nej przyczyny, organ podatkowy lub zezna-

nie albo w miejscu pobytu tej osoby.

Art. 156.

§ 1. Wezwany jest do osobistego stawienia tylko na obszarze wo-

jewództwa, w którym zamieszkuje lub przebywa.

§ 2. miejscowo do rozpatrzenia sprawy jest organ podatkowy

na obszarze województwa innego w § 1, osoba

do osobistego stawienia zastrzec, chce

przed organem do rozpatrzenia sprawy.

§ 3. W przypadku podatkowego z organ podatko-

wy w postanowieniu o poucza o

w terminie 7 dni od dnia postanowienia, za o

którym mowa w § 2.

Nowe brzmienie § 1

w art. 155 wejdzie w

11.05.2014 r. (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 183).
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Art. 157.

§ 1. podatkowe prowadzone jest przez organ podatkowy, któ-

rego siedziba nie znajduje na obszarze województwa, w którym zamiesz-

kuje lub przebywa osoba do osobistego stawiennictwa, oraz

osoba ta nie o którym mowa w art. 156 § 2, organ ten

zwraca do organu podatkowego ze na miejsce za-

mieszkania lub pobytu tej osoby o wezwanie jej w celu lub

albo dokonania innych z prowadzonym post

powaniem.

§ 2. do innego organu podatkowego, organ a-

nie które przedmiotem lub

albo jakie dokonane.

Art. 158.

Przepisów art. 156 § 1 oraz art. 157 nie stosuje w przypadkach, w których charak-

ter sprawy lub wymaga osobistego stawienia przed organem podatko-

wym

Art. 159.

§ 1. W wezwaniu

1) i adres organu podatkowego;

2) i nazwisko osoby wzywanej;

3) w jakiej sprawie i w jakim charakterze oraz w jakim celu osoba ta zostaje

wezwana;

[

]

c-

r-

mie dokumentu elektronicznego,> 

5) termin, do którego powinno albo i

miejsce osoby wzywanej lub jej

6) skutki prawne niezastosowania do wezwania.

§ 1a. W przypadku wzywania strony na w wezwaniu

o prawie odmowy zgody na i o zwi

zanej z tym niestawienia na wezwanie.

[

]

o-

a-

Nowe brzmienie pkt 

4 § 1 oraz § 2 w art. 

159 wejdzie

dn. 11.05.2014 r. 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 

183).
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Art. 160.

§ 1. W sprawach uzasadnionych interesem adresata lub gdy stan sprawy

tego wymaga, wezwania dok telegraficznie lub telefonicznie albo

przy innych z podaniem danych wymienionych w

art. 159 § 1 i 1a.

§ 2. Wezwanie przekazane w sposób w § 1 powoduje skutki prawne tyl-

ko wtedy, gdy nie ma do adresata we i

w odpowiednim terminie.

7

Przywrócenie terminu

Art. 161. (uchylony).

Art. 162.

§ 1. W razie uchybienia terminu termin na wniosek zaintereso-

wanego, uprawdopodobni, uchybienie bez jego winy.

§ 2. Podanie o przywrócenie terminu w 7 dni od dnia ustania

przyczyny uchybienia terminowi. z wniesieniem podania

dla której termin.

§ 3. Przywrócenie terminu do podania przewidzianego w § 2 jest niedo-

puszczalne.

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje do terminów procesowych.

Art. 163.

§ 1. W sprawie przywrócenia terminu postanawia w sprawie organ po-

datkowy.

§ 2. W sprawie przywrócenia terminu do wniesienia lub po-

stanawia ostatecznie organ podatkowy do rozpatrzenia

lub

§ 3. Na postanowienie, o którym mowa w § 1,

Art. 164.

Przed rozpatrzeniem podania o przywrócenie terminu do wniesienia lub

organ podatkowy pierwszej instancji, na strony,

wykonanie decyzji lub postanowienia.

8

Art. 165.

§ 1. podatkowe wszczyna na strony lub z

§ 2. z w formie postanowienia.
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§ 3. na strony jest

organowi podatkowemu, z art. 165a.

§ 3a. O na wniosek jednej ze stron organ podatkowy za-

wiadamia wszystkie osoby w sprawie.

§ 3b. na strony wniesione za

komunikacji elektronicznej jest wprowadzenia do systemu tele-

informatycznego organu podatkowego.

§ 4. z jest stronie postano-

wienia o

§ 5. Przepisów § 2 i § 4 nie stosuje do w sprawie:

1) ustalenia podatkowych, które zgodnie z przepisami

ustalane corocznie, stan faktyczny, na podstawie którego ustalono

podatkowego za poprzedni okres, nie zmia-

nie;

2) umorzenia podatkowych w przypadkach, o których mowa w art.

67d § 1;

3) nadania decyzji rygoru natychmiastowej

4) zabezpieczenia.

§ 6. W przed organami celnymi w sprawach podatku od

towarów i oraz podatku akcyzowego z importu towarów, w przy-

padku, o którym mowa w art. 23 ust. 3 Prawa celnego, organ celny nie wydaje

postanowienia o Za

przyjmuje celnego.

§ 7. Organ podatkowy nie wydaje postanowienia o w

przypadku zeznania podatkowego przez podatników podatku od

spadków i darowizn. W tym przypadku za

przyjmuje zeznania.

Art. 165a.

§ 1. Gdy o którym mowa w art. 165, wniesione przez nieb

lub z jakichkolwiek innych przyczyn nie

organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie po-

§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1,

Art. 165b.

§ 1. W przypadku ujawnienia przez co do

przez kontrolowanego z z prze-

pisów prawa podatkowego oraz przez podatnika deklaracji lub

niedokonania przez niego korekty deklaracji w cej ujaw-

nione organ podatkowy wszczyna podatkowe

w sprawie, która przedmiotem kontroli podatkowej, nie w

terminie 6 od kontroli.
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§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje w przypadku, gdy przez kontrolowanego

lub do kontroli w d-

nione przez

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1, podatkowe

po 6 od kontroli podatkowej,

1) podatnik dokona ponownej korekty deklaracji, w której nie

ujawnione w kontroli podatkowej;

2) organ podatkowy otrzyma informacje od organów podatkowych lub od in-

nych organów, podatkowego.

Art. 166.

§ 1. W sprawach, w których prawa i stron z tego samego stanu

faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których jest ten

sam organ podatkowy, i pr jedno doty-

jednej strony.

§ 2. W sprawie organ podatkowy wydaje postanowienie, na

które

Art. 166a.

W przed organami celnymi, w sprawach podatku od to-

warów i oraz podatku akcyzowego z importu towarów, stosuje prze-

pis art. 90 Prawa celnego.

Art. 167.

§ 1. Do czasu wydania decyzji przez organ pierwszej instancji strona wyst

o rozszerzenie zakresu lub nowe od

tego, czy to wynika z tej samej podstawy prawnej co dotychczasowe,

pod warunkiem dotyczy tego samego stanu faktycznego. Termin

w art. 139 § 1 biegnie na nowo od dnia rozszerzenia zakresu lub

nowego

§ 2. Odmowa w sprawie zmiany zakresu na-

w drodze postanowienia. wszczyna

podatkowe; przepisy art. 165 § 1–3b stosuje odpowiednio.

Art. 168.

[

17 lutego 2005 r. 

]



©Kancelaria Sejmu s. 94/159

2014-07-28

ponaglenia, wnio-

o-

17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

zadania publiczne, lub portal podatkowy.> 

§ 2. Podanie powinno co najmniej wskazanie osoby, od

której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby

albo miejsca prowadzenia a innym wymo-

gom ustalonym w przepisach szczególnych.

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do powinno podpisane

przez a ponadto przez pracownika, który go

J podanie wnosi osoba, która nie lub nie umie podpisu, po-

danie lub podpisuje za inna osoba przez czy-

o tym obok podpisu.

[§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

okre-

o-

]

<§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

ust. 1 al o-

o-

z-

nego, organ 

z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, 

res wskazany zgod-

elektronicznej.> 

§ 4. Organ podatkowy jest wniesienie podania,

cy tego W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu

elektronicznego, organ jest wniesienie podania przez

odbioru na wskazany przez e-

go adres elektroniczny.

u-

mentu elektronicznego zawiera:

Nowe brzmienie § 1 i

3a w art. 168 wejdzie

11.05.2014 r. (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 183).

Dodane § 3b i 4a w 

art. 168 w

11.05.2014 r. (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 183).
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d-

ków komunikacji elektronicznej;

komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 144a § 1b. >

§ 5. (uchylony).

Art. 169.

§ 1. podanie nie wymogów przepisami prawa, organ po-

datkowy wzywa podanie do braków w terminie 7 dni, z

pouczeniem, tego warunku spowoduje pozostawienie poda-

nia bez rozpatrzenia.

§ 1a. podanie nie zawiera adresu, organ pozostawia je bez rozpatrzenia. W

tym przypadku nie dokonuje wezwania, o którym mowa w § 1, oraz nie

wydaje postanowienia, o którym mowa w § 4.

§ 2. Przepis § 1 stosuje strona nie które zgodnie z

przepisami powinny uiszczone z góry.

§ 3. Organ podatkowy rozpatrzy jednak podanie warunku, o którym

mowa w § 2,

1) za rozpatrzeniem podania przemawia interes publiczny lub

interes strony;

2) wniesienie podania stanowi dla której jest ustanowiony termin

zawity;

3) podanie osoba za

§ 4. Organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpa-

trzenia, na które

Art. 170.

§ 1. organ podatkowy, do którego podanie wniesiono, jest w

sprawie, powinien je organowi zawia-

o tym podanie.

§ 2. Podanie wniesione do organu przed terminu o-

nego przepisami prawa za wniesione z zachowaniem terminu.

Art. 171.

§ 1. podanie dotyczy kilku spraw cych przez or-

gany, organ podatkowy, do którego wniesiono podanie, rozpatruje na-

do jego organ podatkowy zawiadamia

podanie, w sprawach innych powinien podanie

do organu, go o § 2.

§ 2. organ podatkowy otrzyma podanie zgodnie z zawiadomieniem,

o którym mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia,

podanie za w dniu wniesienia pierwszego podania, z tym

nie ono skutków w postaci skrócenia terminów w art.

139 § 1 i 3.
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§ 2a. podanie dotyczy kilku spraw, w tym spraw

przez organy podatkowe, organ podatkowy, do którego wniesiono podanie,

zawiadamia w tych sprawach powinien poda-

nie do organu, go o art. 66 § 2 Kodeksu post

powania administracyjnego.

§ 3. podanie wniesiono do organu a organu nie

na podstawie danych zawartych w podaniu, albo gdy z podania

wynika, w sprawie jest organ podatkowy zwraca podanie

osobie, która je z odpowiednim pouczeniem. Zwrot podania u-

je w formie postanowienia, na które

§ 4. Organ podatkowy nie podania z tej przyczyny, jest

powszechny, w tej sprawie za

9

Metryki, i adnotacje

Art. 171a.

§ 1. W aktach sprawy sprawy w formie pisemnej lub elektro-

nicznej.

§ 2. W metryki sprawy wskazuje wszystkie osoby, które w

podejmowaniu w podatkowym oraz

wszystkie podejmowane przez te osoby wraz z odpowiednim ode-

do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej

te

§ 3. Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których stanowi z-

akt sprawy i jest na aktualizowana.

§ 4. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozpo-

wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy, i

metryki w § 1 i 2 oraz aktualizacji me-

tryki, a aby w oparciu o metryki ustalenie

w podatkowym podejmowanych w sprawie przez po-

szczególne osoby.

§ 5. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozpo-

rodzaje spraw, w których prowadzenia metryki sprawy

jest ze na koniecz-

nych do prowadzenia metryki w stosunku do prostego i powtarzalnego charak-

teru tych spraw.

§ 6. Przepisy § 4 i 5 stosuje odpowiednio do uregulowanych w od-

przepisach, do których zastosowanie przepisy niniejszego dzia-

Art. 172.

§ 1. Organ podatkowy z a-

nia istotne znaczenie dla sprawy, chyba

w inny sposób utrwalona na
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§ 2. W

1) wniesionego ustnie podania;

2) strony, i

3) i ekspertyz dokonywanych przy udziale pracownika organu podat-

kowego;

4) ustnego postanowienia;

5) rozprawy.

Art. 173.

§ 1. tak, aby z jego kto, kiedy, gdzie i ja-

kich kto i w jakim charakterze przy nich obecny, co i

w jaki sposób w wyniku tych ustalono i jakie uwagi obecne

osoby.

§ 2. odczytuje wszystkim osobom obecnym, w czyn-

które powinny lub

brak podpisu którejkolwiek osoby w protokóle.

Art. 174.

§ 1. powinien odczytany i do podpisu oso-

bie po zeznania.

§ 2. W osoby, która zeznanie w obcym,

w na polski zeznania oraz

i adres który powinien

Art. 175.

Organ podatkowy na do zeznania na

podpisanego przez oraz innych dokumentów znaczenie dla

sprawy.

Art. 176.

i poprawek w protokóle tak aby wyrazy i po-

prawione czytelne. Dokonanie i poprawek powinno potwierdzone

w protokóle przed jego podpisaniem.

Art. 177.

<§ 1.> organu podatkowego, z których nie a któ-

re znaczenie dla sprawy lub toku utrwala w aktach w formie

adnotacji podpisanej przez pracownika tych

Zmiany w ar t. 177 

11.05.2014 r . (Dz. U. 

z 2014 r . poz. 183).
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10

akt

Art. 178.

§ 1. Strona ma prawo w akta sprawy, z nich notatek, kopii lub

odpisów. Prawo to po

§ 2. w § 1 dokonywane w lokalu organu podatkowego w

pracownika tego organu.

§ 3. Strona uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania

jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów.

[ r-

wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego oraz 

a-

dmiotów realizu-

]

ó-

rych mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po identyfikacji 

strony w sposób, o którym mowa w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17

lutego 2005 r. o a-

dania publiczne.> 

Art. 179.

§ 1. Przepisów art. 178 nie stosuje do w aktach sprawy doku-

mentów informacje niejawne, a do innych dokumentów,

które organ podatkowy z akt sprawy ze na interes publiczny.

§ 2. Odmowa stronie zapoznania z dokumentami, o których mo-

wa w § 1, z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania odpi-

sów i kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów w drodze po-

stanowienia.

§ 3. Na postanowienie, o którym mowa w § 2,

11

Dowody

Art. 180.

§ 1. Jako dowód wszystko, co do

sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

§ 2. przepis prawa nie wymaga potwierdzenia fak-

tów lub stanu prawnego w drodze organ podatkowy odbiera od

strony, na jej wniosek, pod rygorem

karnej za zeznania; przepis art. 196 § 3 stosuje odpowiednio.

Nowe brzmienie § 4

w art. 178 wejdzie w

11.05.2014 r. (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 183).
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Art. 181.

Dowodami w podatkowym w podat-

kowe, deklaracje przez zeznania opinie materia-

i informacje zebrane w wyniku informacje podatkowe oraz inne doku-

menty zgromadzone w toku lub kontroli podatkowej, z

art. 284a § 3, art. 284b § 3 i art. 288 § 2, oraz zgromadzone

w toku karnego albo w sprawach o skar-

bowe lub wykroczenia skarbowe.

Art. 182.

§ 1. z dowodów zgromadzonych w toku podatkowego wynika

potrzeba tych dowodów lub ich porównania z informacjami po-

z banku, bank jest na pisemne naczelnika

skarbowego lub naczelnika celnego do i przeka-

zania informacji strony w zakresie:

1) posiadanych rachunków bankowych lub rachunków

liczby tych rachunków, a obrotów i stanów tych rachunków;

2) posiadanych rachunków lub rachunków papierów o-

wych, liczby tych rachunków, a obrotów i stanów tych rachunków;

3) zawartych umów kredytowych lub umów a

umów depozytowych;

4) nabytych za banków akcji Skarbu lub obligacji

Skarbu a obrotu tymi papierami

5) obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi

papierami

§ 2. Przepisy § 1 stosuje odpowiednio do funduszy in-

westycyjnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych i banków

w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emery-

talnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, a do

domów maklerskich oraz kas -kredytowych.

§ 3. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych na pisemne naczelnika

skarbowego lub naczelnika celnego do in-

formacji o umorzonych jednostkach uczestnictwa. Przepis § 1 w doty-

z stosuje odpowiednio.

§ 3a. Podmioty rachunki zbiorcze w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r.

Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234,

poz. 1391), na pisemne naczelnika skarbowego

do informacji o dochodów (przychodów) przekaza-

nych na rzecz podatników uprawnionych z papierów zapisa-

nych na takich rachunkach oraz o kwocie pobranego podatku. Przepis § 1 w

z stosuje odpowiednio.

§ 4. udzielenia informacji, o którym mowa w § 1, w drodze po-

stanowienia.
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Art. 183.

Z i przekazania informacji, o których mowa w art. 182, na-

czelnik skarbowego lub naczelnik celnego po uprzed-

nim wezwaniu do udzielenia informacji z tego zakresu albo do odpo-

wiednio naczelnika skarbowego lub naczelnika celnego do e-

nia do instytucji finansowych o przekazanie tych informacji, a strona w wyznaczo-

nym terminie:

1) nie informacji;

2) nie odpowiednio naczelnika skarbowego lub naczelnika

celnego do do instytucji finansowych o przekazanie in-

formacji;

3) informacji, które lub porównania z infor-

macjami z instytucji finansowej.

Art. 184.

§ 1. Naczelnik skarbowego lub naczelnik celnego, z

daniem, o którym mowa w art. 182, powinien na

szczególnego zaufania instytucjami finansowymi a ich klien-

tami.

§ 2. W zakres informacji oraz termin ich przekazania. Przepis

art. 82 § 4 stosuje odpowiednio.

§ 3. zawiera ponadto:

1) wskazanie uzyskania informacji

2) dowody strona:

a) udzielenia informacji lub

b) nie zgody na udzielenie naczelnikowi skarbowego lub

naczelnikowi celnego do tych informa-

cji, lub

c) w terminie przez naczelnika ur skarbowego lub na-

czelnika celnego nie informacji albo

§ 4. Odpis naczelnik skarbowego lub naczelnik celnego

przekazuje odpowiednio dyrektorowi izby skarbowej lub dyrekto-

rowi izby celnej.

Art. 185.

Instytucje finansowe wymienione w art. 182 udzielenia informacji,

naczelnika celnego lub naczelnika skarbowego nie

wymogów formalnych w art. 184 § 2 i 3.

Art. 186. (uchylony).
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Art. 187.

§ 1. Organ podatkowy jest i w sposób

dowodowy.

§ 2. Organ podatkowy w stadium

lub swoje postanowienie przeprowadzenia dowodu.

§ 3. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi podatkowemu z

nie dowodu. Fakty znane organowi podatkowemu z

stronie.

Art. 188.

strony przeprowadzenia dowodu nale

przedmiotem dowodu znaczenie dla sprawy, chyba oko-

te stwierdzone innym dowodem.

Art. 189.

§ 1. Organ podatkowy stronie termin do przedstawienia dowodu

w jej posiadaniu.

§ 2. Termin ustala charakter dowodu i stan przy

czym nie on krótszy 3 dni.

Art. 190.

§ 1. Strona powinna zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia do-

wodu z opinii lub przynajmniej na 7 dni

przed terminem.

§ 2. Strona ma prawo w przeprowadzaniu dowodu, py-

tania i oraz

Art. 191.

Organ podatkowy ocenia na podstawie zebranego dowodowego,

czy dana udowodniona.

Art. 192.

faktyczna uznana za strona i-

wypowiedzenia co do przeprowadzonych dowodów.

Art. 193.

§ 1. podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy do-

wód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów.

§ 2. podatkowe za rzetelne, dokonywane w nich zapisy od-

stan rzeczywisty.

§ 3. Za niewadliwe podatkowe prowadzone zgodnie z zasadami

z przepisów.

§ 4. Organ podatkowy nie uznaje za dowód w rozumieniu przepisu § 1 po-

datkowych, które prowadzone nierzetelnie lub w sposób wadliwy.
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§ 5. Organ podatkowy uznaje jednak za dowód i podatkowe, które prowadzo-

ne w sposób wadliwy, wady nie istotnego znaczenia dla sprawy.

§ 6. organ podatkowy stwierdzi, podatkowe prowadzone nierze-

telnie lub w sposób wadliwy, to w protokóle badania za jaki

okres i w jakiej nie uznaje za dowód tego, co wynika z zawartych

w nich zapisów.

§ 7. Odpis o którym mowa w § 6, organ podatkowy stronie.

§ 8. Strona, w terminie 14 dni od dnia zastrze-

do zawartych w nim dowody, które

organowi podatkowemu podstawy opodat-

kowania.

Art. 194.

§ 1. Dokumenty w formie przepisami prawa

przez do tego organy publicznej dowód tego, co

w nich stwierdzone.

§ 2. Przepis § 1 stosuje odpowiednio do dokumentów o-

nych przez inne jednostki, na podstawie przepisów upraw-

nione do ich wydawania.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie przeprowadzenia dowodu przeciwko

dokumentom wymienionym w tych przepisach.

Art. 194a.

§ 1. dokument znajduje w aktach organu lub jednostki, o których mowa

w art. 194 § 1 i 2, wystarczy przez ten

organ lub odpis lub z dokumentu. Organ podatkowy

udzielenia odpisu lub strona sama ich nie Gdy

organ podatkowy uzna za konieczne przejrzenie dokumentu,

o jego dostarczenie.

§ 2. Zamiast dokumentu strona odpis dokumentu, je-

go z przez notariusza albo przez

w sprawie strony adwokatem,

prawnym lub podatkowym.

k-

którym mowa 

o-

o-

nych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.> 

§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu z przez

w sprawie strony adwokatem,

prawnym lub podatkowym ma charakter dokumentu

§ 4. jest to uzasadnione sprawy, organ podatkowy od

strony, odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, ory-

tego dokumentu.

Dodany § 2a w art. 

194a wejdzie

z dn. 11.05.2014 r. 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 

183).
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Art. 195.

nie :

1) osoby niezdolne do postrzegania lub komunikowania swych

2) osoby do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na

nie w trybie obo-

przepisami, zwolnione od zachowania tej tajemni-

cy;

3) duchowni prawnie uznanych – co do faktów

spowiedzi.

Art. 196.

§ 1. Nikt nie ma prawa w charakterze z ma

strony, i strony oraz powinowatych

pierwszego stopnia, jak osób ze w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy trwa po

ustaniu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 2. odpowiedzi na pytania, gdy na-

jego lub jego bliskich wymienionych w § 1 na

albo naruszenie zachowania usta-

wowo chronionej tajemnicy zawodowej.

§ 3. Przed odebraniem zeznania organ podatkowy poucza o prawie od-

mowy i odpowiedzi na pytania oraz uprzedza o

karnej za zeznania.

§ 4. Minister do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Mini-

strem w drodze sposób

oraz przechowywania na które

ochrony informacji niejawnych lub dochowania ta-

jemnicy zawodowej.

Art. 197.

§ 1. W przypadku gdy w sprawie wymagane specjalne, organ po-

datkowy na takimi a-

mi, w celu wydania opinii.

§ 2. na z opinii

przepisy prawa podatkowego.

§ 3. Do stosuje odpowiednio przepisy art. 130 § 1 i 2. W

zakresie do stosuje przepisy

Art. 198.

§ 1. Organ podatkowy w razie potrzeby

§ 2. przedmiot znajduje u osób trzecich, osoby te a-

ne, na wezwanie organu podatkowego, do okazania tego przedmiotu.
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Art. 199.

Organ podatkowy po przez zgody. Do prze-

strony stosuje przepisy z przepisów o

przymusu.

Art. 199a.

§ 1. Organ podatkowy ustalenia prawnej,

zgodny zamiar stron i cel a nie tylko brzmienie d-

woli przez strony

§ 2. pod pozorem dokonania prawnej dokonano innej

prawnej, skutki podatkowe wywodzi z tej ukrytej prawnej.

§ 3. z dowodów zgromadzonych w toku w ze-

strony, chyba strona odmawia

co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym zwi

zane skutki podatkowe, organ podatkowy do powszechnego

o ustalenie istnienia lub nieistnienia tego stosunku prawnego lub prawa.

Art. 200.

§ 1. Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy

termin do wypowiedzenia w sprawie zebranego dowodowego.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje

1) w przypadkach przewidzianych w art. 123 § 2 oraz w art. 165 § 5;

2) w sprawach zabezpieczenia i zastawu skarbowego;

3) w przypadku przewidzianym w art. 165 § 7, decyzja ma wyda-

na na podstawie danych zawartych w zeznaniu.

11a

Rozprawa

Art. 200a.

§ 1. Organ przeprowadzi w toku

1) z – zachodzi potrzeba istotnych stanu

faktycznego sprawy przy udziale lub albo w drodze

lub sprecyzowania argumentacji prawnej prezentowanej przez

w toku

2) na wniosek strony.

§ 2. Strona we wniosku o przeprowadzenie rozprawy uzasadnia przepro-

wadzenia rozprawy, wskazuje jakie sprawy powinny wyja-

i jakie czyn powinny dokonane na rozprawie.

§ 3. Organ przeprowadzenia rozprawy, przed-

miotem rozprawy znaczenia dla sprawy albo

te potwierdzone innym dowodem.

§ 4. W sprawie odmowy przeprowadzenia rozprawy wydaje postanowienie.
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Art. 200b.

Termin rozprawy powinien tak wyznaczony, aby wezwania

na 7 dni przed

Art. 200c.

§ 1. kieruje do przeprowadzenia rozprawy pracownik orga-

nu

§ 2. Gdy toczy przed kolegium

kieruje albo wyznaczony tego kolegium.

§ 3. W rozprawie uczestniczy pracownik organu pierwszej instancji,

od którego decyzji wniesiono

Art. 200d.

§ 1. Na rozprawie strona propozycje i

zarzuty oraz dowody na ich poparcie. Ponadto strona wy-

co do wyników dowodowego.

§ 2. pytanie zadane uczestnikowi rozprawy, e-

li nie ma ono istotnego znaczenia dla sprawy. na strony na-

w protokole uchylonego pytania.

12

Zawieszenie

Art. 201.

§ 1. Organ podatkowy zawiesza

1) w razie strony, nie podlega umorzeniu jako bez-

przedmiotowe;

2) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest od rozstrzygni

cia zagadnienia przez inny organ lub

3) w razie przedstawiciela ustawowego strony;

4) w razie utraty przez lub jej ustawowego przedstawiciela do

prawnych;

5) w sprawie osoby trzeciej – do dnia, w którym

decyzja, o której mowa w art. 108 § 2, stanie ostateczna, z

art. 108 § 3 oraz art. 115 § 4;

6) w razie na podstawie ratyfikowanych umów o unikaniu po-

dwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów o-

dowych, których jest Rzeczpospolita Polska, do organów innego pa

stwa o udzielenie informacji do ustalenia lub wyso-

podatkowego.

§ 2. Postanowienie w sprawie zawieszenia organ podatkowy

stronie lub jej spadkobiercom.

§ 3. Na postanowienie w sprawie zawieszenia
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Art. 202.

Organ podatkowy, który z przyczyn w art. 201 §

1 pkt 1, 3 i 4, nie podejmuje z tych, które na

celu albo zabezpieczenie dowodu.

Art. 203.

§ 1. Organ podatkowy, który z przyczyny w art.

201 § 1 pkt 2, wzywa do w oznaczonym

terminie do organu lub o zagadnienia p-

nego, chyba strona w tej sprawie do e-

go organu lub

§ 2. strona nie do organu lub w wyznaczonym

terminie, organ podatkowy z zwróci do organu lub s

du o zagadnienia

Art. 204.

§ 1. Organ podatkowy, na wniosek strony, w sprawie

udzielenia ulg w podatkowych.

§ 2. w ci 3 lat od daty zawieszenia strona nie zwróci o

jego za wycofane.

§ 3. W postanowieniu o zawieszeniu organ podatkowy poucza

o § 2.

Art. 204a.

W przed organami celnymi, w sprawach podatku od to-

warów i oraz podatku akcyzowego z importu towarów, stosuje prze-

pis art. 87 Prawa celnego.

Art. 205.

§ 1. Organ podatkowy podejmuje z lub na wniosek strony, w drodze posta-

nowienia, zawieszone gdy przyczyny je-

go zawieszenie.

§ 2. Na postanowienie o odmowie zawieszonego stro-

nie

Art. 205a.

§ 1. Organ podatkowy podejmuje z gdy ustanie przyczyna

zawieszenia, w

1) w razie strony – po lub po ustaleniu spadkobierców

albo po ustanowieniu, w trybie przepisa-

mi, kuratora spadku;

2) w razie utraty do prawnych – po ustanowieniu kuratora;

3) w razie braku przedstawiciela ustawowego – po jego ustanowieniu;
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4) gdy sprawy jest od zagadnienia

przez inny organ lub – w dniu przez organ podat-

kowy o uprawomocnieniu orzeczenia to post

powanie.

§ 2. w roku od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu a-

nia nie lub nie ustaleni spadkobiercy strony, organ

podatkowy do o ustanowienie kuratora spadku, chyba

kurator taki ustanowiony.

Art. 206.

Zawieszenie wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w niniejszym

dziale.

13

Decyzje

Art. 207.

§ 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba przepisy ni-

niejszej ustawy inaczej.

§ 2. Decyzja rozstrzyga co do jej istoty albo w inny sposób post

powanie w danej instancji.

Art. 208.

§ 1. Gdy z jakiejkolwiek przyczyny bezprzedmiotowe, w

w razie przedawnienia podatkowego, organ po-

datkowy wydaje o umorzeniu

§ 2. Organ podatkowy o to strona, na

której a nie temu inne

strony oraz nie to interesowi publicznemu.

Art. 209.

§ 1. przepis prawa wydanie decyzji od stanowiska przez

inny organ, w tym opinii lub zgody albo stanowiska w

innej formie, wydaje po stanowiska przez ten organ.

§ 2. Organ podatkowy do innego organu o zaj

cie stanowiska, zawiadamia o tym

§ 3. Organ, do którego zwrócono o stanowiska, jest przed-

je jednak nie w terminie 14 dni od dnia dor

czenia o stanowiska.

§ 4. Organ do stanowiska w razie potrzeby przeprowa-

§ 5. stanowiska przez ten organ w drodze postanowienia, na któ-

re o ile przepisy nie inaczej.
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§ 6. W przypadku braku stanowiska w terminie w § 3 stosuje od-

powiednio przepisy art. 139–142.

Art. 210.

§ 1. Decyzja zawiera:

1) oznaczenie organu podatkowego;

2) jej wydania;

3) oznaczenie strony;

4) podstawy prawnej;

5)

6) uzasadnienie faktyczne i prawne;

7) pouczenie o trybie – od decyzji

[8) podpis osoby z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowi-

ska ]

a i nazwiska oraz 

o-

kumentu elektronicznego – bezpieczny podpis elektroniczny weryfiko-

§ 2. Decyzja, w stosunku do której wniesione powództwo do

powszechnego lub skarga do administracyjnego, zawiera ponadto pou-

czenie o wniesienia powództwa lub skargi.

§ 2a. Decyzja na wykonaniu w trybie

przepisów o egzekucyjnym w administracji zawiera

pouczenie o karnej za ukrycie, zbycie, darowa-

nie, zniszczenie, rzeczywiste lub pozorne albo uszkodzenie d-

ników strony, na celu udaremnienie egzekucji wy-

z tej decyzji.

§ 3. Przepisy prawa podatkowego inne które po-

winna decyzja.

§ 4. Uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera w wskazanie faktów,

które organ za udowodnione, dowodów, którym oraz przy-

czyn, dla których innym dowodom uzasadnienie

prawne zawiera podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem

przepisów prawa.

§ 5. od uzasadnienia decyzji, gdy ona w a-

nie strony. Nie dotyczy to decyzji wydanej na skutek na pod-

stawie której przyznano w podatku.

[Art. 211.

.]

<Art. 211.

k-

tronicznej.> 

Nowe brzmienie pkt 

8 w § 1 w art. 210 

wejdzie

11.05.2014 r. (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 183).

Nowe brzmienie ar t. 

211 wejdzie

dn. 11.05.2014 r . 

(Dz. U. z 2014 r . poz. 

183).
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Art. 212.

Organ podatkowy, który jest od chwili jej

Decyzje, o których mowa w art. 67d, organ podatkowy od chwili ich wydania.

Art. 213.

§ 1. Strona w terminie 14 dni od dnia decyzji jej uzupe

nienia co do lub co do prawa wniesienia w stosun-

ku do decyzji powództwa do powszechnego lub co do skargi do

administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w

tych kwestiach.

§ 2. Organ podatkowy z w czasie, albo

w zakresie, o którym mowa w § 1.

§ 3. lub sprostowanie decyzji w drodze decyzji.

§ 4. W przypadku wydania decyzji o lub sprostowaniu decyzji termin

do wniesienia lub skargi biegnie od dnia tej decyzji.

§ 5. Odmowa lub sprostowania decyzji na w drodze postano-

wienia, na które Przepis § 4 stosuje odpowiednio.

Art. 214.

Nie stronie pouczenie w decyzji co do prawa

wniesienia powództwa do powszechnego lub skargi do administracyjnego

albo brak takiego pouczenia.

Art. 215.

§ 1. Organ podatkowy z lub na strony, w drodze

postanowienia rachunkowe oraz inne oczywiste w wydanej

przez ten organ decyzji.

§ 2. Organ podatkowy, który na strony lub organu egzeku-

cyjnego w drodze postanowienia co do decyzji.

§ 3. Na postanowienie w sprawie sprostowania i

14

Postanowienia

Art. 216.

§ 1. W toku organ podatkowy wydaje postanowienia.

§ 2. Postanowienia poszczególnych kwestii w toku post

powania podatkowego, lecz nie o istocie sprawy, chyba prze-

pisy niniejszej ustawy inaczej.

Art. 217.

§ 1. Postanowienie zawiera:



©Kancelaria Sejmu s. 110/159

2014-07-28

1) oznaczenie organu podatkowego;

2) jego wydania;

3) oznaczenie strony albo innych osób w

4) podstawy prawnej;

5)

6) pouczenie, czy i w jakim trybie na nie nie lub skarga do

administracyjnego;

[ i-

]

<7) podpis osoby 

dokumentu elektronicznego – bezpieczny podpis elektroniczny weryfi-

§ 2. Postanowienie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne, na nie za-

lub skarga do administracyjnego oraz gdy wydane na sku-

tek na postanowienie.

[Art. 218.

]

<Art. 218.

administracyjne-

Art. 219.

Do stosuje odpowiednio przepisy art. 208, 210 § 2a i § 3–5 oraz art.

211–215, a do na które oraz o któ-

rych mowa w art. 228 § 1, stosuje art. 240–249 oraz art. 252, z tym

zamiast decyzji, o których mowa w art. 243 § 3, art. 245 § 1 i art. 248 § 3, wydaje

postanowienie.

15

Art. 220.

§ 1. Od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji stronie

tylko do jednej instancji.

§ 2. do rozpatrzenia jest organ podatkowy stopnia.

Art. 221.

W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez ministra do

spraw finansów publicznych, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub

Nowe brzmienie pkt 

7 w § 1 w art. 217 

wejdzie

11.05.2014 r. (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 183).

Nowe brzmienie art. 

218 wejdzie

dn. 11.05.2014 r. 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 

183).
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przez kolegium od decyzji rozpatruje ten sam

organ podatkowy, odpowiednio przepisy o

Art. 222.

od decyzji organu podatkowego powinno zarzuty przeciw decy-

zji, i zakres przedmiotem oraz wskazy-

dowody to

Art. 223.

§ 1. wnosi do organu za

organu podatkowego, który

§ 2. wnosi w terminie 14 dni od dnia

1) decyzji stronie;

2) zawiadomienia, o którym mowa w art. 103 § 1.

Art. 223a–225. (uchylone).

Art. 226.

§ 1. organ podatkowy, który uzna, wniesione

przez na w wyda

uchyli lub zmieni

§ 2. Od nowej decyzji stronie

Art. 227.

§ 1. Organ podatkowy, do którego przekazuje je wraz z akta-

mi sprawy organowi bez jednak nie

w terminie 14 dni od dnia otrzymania chyba w tym terminie

wyda na podstawie art. 226.

§ 2. Organ podatkowy, jest do

przedstawionych zarzutów i o sposobie ustosunkowania

do nich.

Art. 228.

§ 1. Organ stwierdza w formie postanowienia:

1)

2) uchybienie terminowi do wniesienia

3) pozostawienie bez rozpatrzenia, nie warunków wy-

z art. 222.

§ 2. Postanowienia w sprawach wymienionych w § 1 ostateczne.
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Art. 229.

Organ na strony lub z dodatkowe

w celu dowodów i w sprawie albo

przeprowadzenie tego organowi, który

Art. 230. (uchylony).

Art. 231. (uchylony).

Art. 232.

§ 1. Strona przed wydaniem decyzji przez organ w-

czy, z § 2.

§ 2. Organ odmawia za-

chodzi pozostawienia w mocy decyzji wydanej z naru-

szeniem przepisów, które uzasadnia jej uchylenie lub

Art. 233.

§ 1. Organ wydaje w której:

1) utrzymuje w mocy organu pierwszej instancji albo

2) uchyla organu pierwszej instancji:

a) w lub w – i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy

lub – umarza w sprawie,

b) w i przekazuje do rozpatrzenia organowi

pierwszej instancji, decyzja ta wydana z naruszeniem

przepisów o albo

3) umarza

§ 2. Organ w organu pierwszej instancji

i do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, roz-

sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia do-

wodowego w lub w znacznej organ odwo-

wskazuje faktyczne, które przy ponownym

rozpatrzeniu sprawy.

§ 3. kolegium uprawnione jest do wydania decyzji

uc i co do istoty jedynie w przypadku, gdy

przepisy prawa nie sposobu jej uznaniu organu

podatkowego pierwszej instancji. W przypadkach

kolegium ogranicza do uchylenia

decyzji.

Art. 234.

Organ nie decyzji na strony

chyba decyzja narusza prawo lub interes publiczny.



©Kancelaria Sejmu s. 113/159

2014-07-28

Art. 234a.

Organ zwraca akta sprawy organowi pierwszej instancji nie

po terminu do wniesienia skargi do administracyjnego.

Art. 235.

W sprawach nieuregulowanych w art. 220–234 w przed organami od-

odpowiednie zastosowanie przepisy o przed orga-

nami pierwszej instancji.

16

Art. 236.

§ 1. Na wydane w toku postanowienie gdy ustawa

tak stanowi.

§ 2. wnosi w terminie 7 dni od dnia

1) postanowienia stronie;

2) zawiadomienia, o którym mowa w art. 103 § 1.

Art. 237.

Postanowienie, na które nie strona tylko w a-

niu od decyzji.

Art. 238. (uchylony).

Art. 239.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do odpowiednie

zastosowanie przepisy

16a

Wykonanie decyzji

Art. 239a.

Decyzja nieostateczna, na wykonaniu w

trybie przepisów o egzekucyjnym w administracji, nie podlega wyko-

naniu, chyba decyzji nadano rygor natychmiastowej

Art. 239b.

§ 1. Decyzji nieostatecznej nadany rygor natychmiastowej

gdy:

1) organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, wobec strony to-

czy egzekucyjne w zakresie innych

nych lub
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2) strona nie posiada o

podatkowej wraz z odsetkami za na którym hipo-

lub zastaw skarbowy, które z

zaspokojenia, lub

3) strona dokonuje na zbywaniu znacznej war-

lub

4) okres do terminu przedawnienia podatkowego jest

krótszy 3

§ 2. Przepis § 1 stosuje organ podatkowy uprawdopodobni, zobowi

zanie z decyzji nie zostanie wykonane.

§ 3. Rygor natychmiastowej decyzji nadawany jest przez organ po-

datkowy pierwszej instancji w drodze postanowienia.

§ 4. Na postanowienie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej

Wniesienie nie wstrzymuje wykonania decyzji.

§ 5. Nadanie rygoru natychmiastowej nie skraca terminu

z decyzji lub przepisu prawa.

Art. 239c.

Decyzja o zabezpieczeniu ma rygor natychmiastowej z mocy prawa,

chyba zabezpieczenie, o którym mowa w art. 33d § 2.

Art. 239d.

Nie nadaje rygoru natychmiastowej decyzji lub a-

podatkowego, zwrotu podatku lub

odsetek za albo o podatkowej lub

inkasenta, osoby trzeciej albo spadkobiercy, w zakresie wnioskiem, o któ-

rym mowa w art. 14m § 3.

Art. 239e.

Decyzja ostateczna podlega wykonaniu, chyba wstrzymano jej wykonanie.

Art. 239f.

§ 1. Organ podatkowy pierwszej instancji wstrzymuje wykonanie decyzji ostatecz-

nej w razie wniesienia skargi do administracyjnego do momentu upra-

womocnienia orzeczenia administracyjnego:

1) na wniosek – po zabezpieczenia wykonania wynika-

z decyzji wraz z odsetkami za o którym mowa w art. 33d § 2

– do zabezpieczenia i na czas jego trwania lub

2) z – po prawomocnym wpisie hipoteki przymusowej lub wpisie za-

stawu skarbowego z zaspokojenia, które za-

wykonanie z decyzji wraz z odset-

kami za – do ej przedmiotu hipo-

teki przymusowej lub zastawu skarbowego.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega bez o-

ki, nie w terminie 14 dni. wniosku w tym terminie
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powoduje wstrzymanie wykonania decyzji do czasu postanowienia

w sprawie zabezpieczenia, chyba przyczyny wnio-

sku w terminie spowodowane przez

§ 3. W sprawach nieuregulowanych w § 1 przepisy art. 33d–33g stosuje odpo-

wiednio.

§ 4. W sprawie wstrzymania wykonania decyzji wydaje postanowienie, na które

Art. 239g.

Wstrzymanie wykonania decyzji nie pozbawia strony dobrowolnego

wykonania decyzji.

Art. 239h.

Wstrzymanie wykonania decyzji nie ma na naliczanie odsetek za

Art. 239i.

Ustanowienie hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego nie stanowi wykonania

decyzji.

Art. 239j.

Przepisy niniejszego stosuje odpowiednio do wykonania

17

Wznowienie nia

Art. 240.

§ 1. W sprawie wznawia

1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy fak-

tyczne,

2) decyzja wydana w wyniku

3) decyzja wydana przez pracownika lub organ podatkowy, który pod-

lega stosownie do art. 130–132;

4) strona nie z winy nie w

5) na jaw istotne dla sprawy nowe faktyczne lub nowe do-

wody w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który

6) decyzja wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska in-

nego organu;

7) decyzja wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia któ-

re uchylone lub zmienione w sposób

na wydanej decyzji;
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8) wydana na podstawie przepisu, o którego z Konstytu-

Rzeczypospolitej Polskiej, lub a-

Konstytucyjny;

9) ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna raty-

fikowana umowa której jest Rzeczpospolita Pol-

ska, ma na wydanej decyzji;

10) wynik procedury wzajemnego porozumiewania lub procedury

prowadzonych na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu

podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy o-

dowej, której jest Rzeczpospolita Polska, ma na wydanej

decyzji;

11) orzeczenie Europejskiego ma na

wydanej decyzji.

§ 2. dowodu lub jest oczywiste, a

wznowienie jest w celu ochrony interesu publiczne-

go, z przyczyn w § 1 pkt 1 lub 2 wzno-

wione przed wydaniem przez orzeczenia sfa

szowanie dowodu lub

§ 3. Z przyczyn w § 1 pkt 1 i 2 w

przypadku, gdy przed nie na skutek

czasu lub z innych przyczyn, w przepisach prawa.

Art. 241.

§ 1. Wznowienie z lub na strony.

§ 2. Wznowienie z przyczyny wymienionej w art. 240 § 1:

1) pkt 4 tylko na strony wniesione w terminie od

dnia o wydaniu decyzji;

2) pkt 8 lub 11 tylko na strony wniesione w terminie miesi

ca odpowiednio od dnia w orzeczenia Konstytu-

cyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Spra-

w Dzienniku Unii Europejskiej;

3) pkt 9 tylko na strony.

Art. 242. (uchylony).

Art. 243.

§ 1. W razie wznowienia organ podatkowy wydaje

postanowienie o wznowieniu

§ 1a. (uchylony).

§ 2. Postanowienie stanowi do przeprowadzenia przez organ

co do wznowienia oraz co do istoty

sprawy.

§ 3. Odmowa wznowienia w drodze decyzji.
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Art. 244.

§ 1. Organem w sprawach wymienionych w art. 243 jest organ, który

w sprawie w ostatniej instancji.

§ 2. wznowienia jest organu wymienione-

go w § 1, o wznowieniu rozstrzyga organ stopnia,

który wyznacza organ w sprawach wymienionych w

art. 243 § 2.

§ 3. Przepis § 2 nie dotyczy przypadków, w których decyzja w ostatniej instancji

wydana przez ministra do spraw finansów publicznych,

dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub kolegium

Art. 245.

§ 1. Organ podatkowy po przeprowadzeniu w art. 243 §

2 wydaje w której:

1) uchyla w lub w stwierdzi ist-

nienie w art. 240 § 1, i w tym zakresie orzeka co do

istoty sprawy lub umarza w sprawie;

2) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w lub w

nie stwierdzi istnienia w art. 240 § 1;

3) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w lub w

stwierdzi istnienie w art. 240 § 1, lecz:

a) w wyniku uchylenia wydana decyzja roz-

sprawy tak jak decyzja dotychczasowa, albo

b) wydanie nowej decyzji co do istoty sprawy nie na-

z uwagi na terminów przewidzianych w art. 68 lub art. 70.

§ 2. uchylenia decyzji w przypadkach wymienionych w § 1 pkt 3, or-

gan podatkowy w stwierdza istnienie

w art. 240 § 1 oraz wskazuje uchylenie decyzji.

Art. 246.

§ 1. Organ podatkowy w sprawie wznowienia wstrzyma z

lub na strony wykonanie decyzji, sprawy

na uchylenia decyzji w wyniku wznowienia

§ 2. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji stronie za-

chyba postanowienie wydane przez ministra do

spraw finansów publicznych, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej

lub kolegium
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18

Stwierdzenie decyzji

Art. 247.

§ 1. Organ podatkowy stwierdza decyzji ostatecznej, która:

1) wydana z naruszeniem przepisów o

2) wydana bez podstawy prawnej;

3) wydana z naruszeniem prawa;

4) dotyczy sprawy poprzednio

5) skierowana do osoby w sprawie;

6) niewykonalna w dniu jej wydania i jej ma charakter

7) zawiera jej na mocy wskazanego

przepisu prawa;

8) w razie jej wykonania czyn

§ 2. Organ podatkowy odmawia stwierdzenia decyzji, wydanie

nowej decyzji co do istoty sprawy nie z uwagi

na terminów przewidzianych w art. 68 lub art. 70.

§ 3. stwierdzenia decyzji w przypadku wymienionym w

§ 2, organ podatkowy w stwierdza, decyzja zawiera wady

w § 1, oraz wskazuje stwierdzenie

decyzji.

Art. 248.

§ 1. w sprawie stwierdzenia decyzji wszczyna z

lub na strony.

§ 2. w sprawie stwierdzenia decyzji jest:

1) organ stopnia;

2) minister do spraw finansów publicznych, dyrektor izby skarbowej,

dyrektor izby celnej lub kolegium decyzja

wydana przez ten organ;

3) minister do spraw finansów publicznych, li decyzja

wydana przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej, z tym

w tym przypadku z

§ 3. w sprawie stwierdzenia decyzji w dro-

dze decyzji.

Art. 249.

§ 1. Organ podatkowy wydaje o odmowie w

sprawie stwierdzenia decyzji ostatecznej, w

1) wniesione po 5 lat od dnia decyzji lub

2) administracyjny na chyba oparte

jest na przepisie art. 247 § 1 pkt 4.
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§ 2. o których mowa w § 1, w zakresie

z

Art. 250. (uchylony).

Art. 251. (uchylony).

Art. 252.

§ 1. Organ podatkowy, w sprawie stwierdzenia decyzji,

wstrzymuje z lub na strony wykonanie decyzji, zachodzi

jest ona z wad wymienionych w art.

247 § 1.

§ 2. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji

19

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej

Art. 253.

§ 1. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nie prawa, uchy-

lona lub zmieniona przez organ podatkowy, który przemawia

za tym interes publiczny lub interes podatnika.

§ 2. (uchylony).

§ 3. Uprawnienie, o którym mowa w § 1, nie kole-

gium

§ 4. W przypadkach wymienionych w § 1 organ wydaje w spra-

wie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.

Art. 253a.

§ 1. Decyzja ostateczna, na mocy której strona prawo, za jej zgo-

uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który

przepisy szczególne nie uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i

przemawia za tym interes publiczny lub interes strony.

§ 2. Przepisy art. 253 § 3 i 4 stosuje odpowiednio.

§ 3. Organ nie decyzji na strony.

Art. 253b.

Przepisów art. 253 i art. 253a nie stosuje do decyzji:

1) albo podatkowego;

2) o podatkowej lub inkasentów;

3) o podatkowej osób trzecich;

4) odsetek za

5) o spadkobiercy;
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6) zwrotu podatku.

Art. 254.

§ 1. Decyzja ostateczna, lub podat-

kowego na dany okres, zmieniona przez organ podatkowy, który

po jej zmiana faktycznych ma-

na ustalenie lub a skutki

tych uregulowane w przepisach prawa po-

datkowego w dniu wydania decyzji.

§ 2. Zmiana decyzji ostatecznej tylko okresu, za który ustalono lub

podatkowego.

Art. 255.

§ 1. Organ podatkowy pierwszej instancji uchyla ona wyda-

na z przez a strona

nie ich w wyznaczonym terminie.

§ 2. Organ podatkowy uchyla w formie decyzji.

Art. 256.

§ 1. Organ podatkowy odmawia w sprawie uchylenia lub

zmiany decyzji ostatecznej, wniesione po 5 lat

od jej

§ 2. Termin w § 1 stosuje do z a-

nia w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej.

§ 3. Odmowa o którym mowa w § 1, w formie

decyzji.

Art. 257. (uchylony).

20

decyzji

Art. 258.

§ 1. Organ podatkowy, który w pierwszej instancji, stwierdza jej

1) bezprzedmiotowa;

2) wydana z przez wa-

runku, a strona nie tego warunku;

3) strona nie przewidzianych w tej decyzji lub w przepisach prawa

podatkowego warunków do skorzystania z ulg;

4) strona nie w przepisach prawa podatkowego warun-

ków do skorzystania z form opodatkowania;

5) (uchylony).
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§ 2. Organ podatkowy stwierdza decyzji w drodze decyzji.

§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, decyzja wyga-

decyzji skutki prawne od dnia decyzji, której

stwierdza.

Art. 259.

§ 1. W razie niedotrzymania terminu odroczonego podatku lub

podatkowej terminu którejkolwiek z rat, na jakie o-

podatek lub podatkowa, z mocy prawa

decyzji:

1) o odroczeniu terminu podatku lub podatkowej wraz z

odsetkami za – w

2) o na raty podatku lub podatkowej – w

raty w terminie

§ 2. Przepis § 1 stosuje odpowiednio do odroczonych lub na raty

lub inkasentów.

21

odszkodowawcza

Art. 260.

Do odszkodowawczej stosuje przepisy prawa cywilnego.

Art. 261. (uchylony).

22

Kary

Art. 262.

§ 1. Strona, strony, lub którzy mimo

wezwania organu podatkowego:

1) nie stawili bez uzasadnionej przyczyny, mimo byli do tego

lub

2) bezzasadnie odmówili wydania opinii, okazania

przedmiotu lub w innej lub

3) bez zezwolenia tego organu miejsce przeprowadzenia

przed jej

ukarani do 2700
11)

.

§ 2. Przepis § 1 stosuje odpowiednio do osoby, która na powo-

jej na

11)
– zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 

sierpnia 2011 r – Ordynacja po-

datkowa (M. P. Nr 71, poz. 707) wydanym na podstawie art. 262a § 2 niniejszej ustawy.
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§ 3. Przepis § 1 stosuje do:

1) osób trzecich, które bezzasadnie okazania przedmiotu

2) uczestników rozprawy, którzy poprzez swoje zachowanie

jej przeprowadzenie.

§ 4. Kary o której mowa w § 1, nie stosuje w przypadku u-

chania strony w trybie art. 199.

§ 5. w formie postanowienia, na które e-

nie.

§ 5a. Termin kary wynosi 7 dni od dnia postano-

wienia, o którym mowa w § 5.

§ 6. Organ podatkowy, który na wniosek ukarane-

go, w terminie 7 dni od dnia postanowienia o

kary za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewyko-

nanie innych o których mowa w § 1, i postanowienie

Art. 262a.

§ 1. Kwota, o której mowa w art. 262 § 1, podlega w roku

w stopniu wzrostu cen towarów i kon-

sumpcyjnych w pierwszych dwóch danego roku w stosunku do

analogicznego okresu poprzedniego roku, a ten ma

kwota nie ulega zmianie.

§ 2. Minister do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Preze-

sem Statystycznego, w drodze obwieszczenia, w

Dzienniku Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do dnia

15 sierpnia danego roku, o której mowa w § 1, do pe

nych setek (z

Art. 263.

§ 1. O kary oraz o jej uchyleniu rozstrzyga organ podatko-

wy, przed którym toczy

§ 2. Na postanowienie o odmowie uchylenia kary

§ 3. Ukaranie nie wyklucza zastosowania wobec

opornego lub przymusu przewidzianych w przepi-

sach szczególnych.

§ 4. Przepisy art. 68 § 1 i art. 70 stosuje odpowiednio do kar

23

Koszty

Art. 264.

dalsze przepisy nie inaczej, koszty przed organami

podatkowymi ponosi Skarb województwo, powiat lub gmina.
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Art. 265.

§ 1. Do kosztów zalicza

1) koszty i inne i t ustalone

zgodnie z przepisami zawartymi w dziale 2 III ustawy z dnia 28 lipca

2005 r. o kosztach w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr

90, poz. 594, z zm.
12)

);

2) koszty, o których mowa w pkt 1, z osobistym stawiennictwem

strony, z albo gdy strona zosta-

wezwana do stawienia

3) wynagrodzenie i

4) koszty

5) koszty pism

§ 2. Organ podatkowy do kosztów inne wydatki

z sprawy.

Art. 266.

§ 1. Organ podatkowy, na zwraca koszty o których mowa

w art. 265 § 1 pkt 1 i 2.

§ 2. zwrotu poniesionych kosztów organowi po-

datkowemu, który prowadzi przed wydaniem decyzji w spra-

wie, pod rygorem utraty roszczenia.

Art. 267.

§ 1. koszty:

1) które poniesione w jej interesie albo na jej a nie z

ustawowego organów

1a) stawiennictwa uczestników na która nie

w wyniku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa strony, która

wniosek o przeprowadzenie rozprawy;

2) (uchylony);

3) odpisów lub kopii, o których mowa w art. 178;

4) przewidziane w przepisach;

5) z jej winy, a w koszty:

a) o których mowa w art. 268,

b) wskutek zatajenia lub nieprzedstawienia dowodu w wyznaczo-

nym terminie,

c) wskutek lub niezgodnych z

§ 2. W uzasadnionych przypadkach organ podatkowy od strony o-

zaliczki w na pokrycie kosztów

12)
Nr 152, poz.

1016 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 163,

poz. 981 i Nr 240, poz. 1431.
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Art. 268.

§ 1. która przez niewykonanie o których mowa w art. 262 § 1,

dodatkowe koszty tymi koszta-

mi.

§ 2. dodatkowe koszty kilka osób, one solidarnie.

§ 3. dodatkowymi kosztami w formie posta-

nowienia, na które

§ 4. Przepisu § 3 nie stosuje w razie uchylenia kary

Art. 269.

Organ podatkowy ustala, w drodze postanowienia, kosztów

które jest strona, oraz termin i sposób ich uiszczenia.

Art. 270.

§ 1. Organ podatkowy, na wniosek osoby w przypadku uzasadnio-

nym jej interesem lub interesem publicznym, koszty

na raty albo w lub w

§ 2. Przepisy art. 67b § 1 pkt 1 i 2 stosuje odpowiednio.

Art. 270a.

W sprawie kosztów wydaje postanowienie, na które e-

nie.

Art. 271.

§ 1. Koszty w trybie przepisów o a-

niu egzekucyjnym w administracji.

§ 2. Przepisy art. 68 § 1 i art. 70 stosuje odpowiednio do kosztów

V

Art. 272.

Organy podatkowe pierwszej instancji, z art. 272a, czynno-

na celu:

1) sprawdzenie

a) deklaracji,

b) zadeklarowanych podatków, w tym pobieranych

przez oraz inkasentów;

2) stwierdzenie formalnej dokumentów wymienionych w pkt 1;

3) ustalenie stanu faktycznego w zakresie do stwierdzenia zgodno-

z przedstawionymi dokumentami.
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Art. 272a.

Minister do spraw finansów publicznych lub organ podatkowy o-

ny przez ministra do spraw finansów publicznych w zakresie wymiany z

Unii Europejskiej informacji o podatku od towarów i

dokonuje do dokumentów a-

nych do tego organu.

Art. 273. (uchylony).

Art. 274.

§ 1. W razie stwierdzenia, deklaracja zawiera rachunkowe lub inne oczy-

wiste niezgodnie z ustalonymi wymaganiami,

organ podatkowy w od charakteru i zakresu

1) koryguje stosownych poprawek lub

zmiana podatkowego, kwoty kwoty

zwrotu podatku lub straty w wyniku tej korekty nie przekracza

kwoty 1000

2) zwraca do o jej skorygowanie oraz e nie-

przyczyny, z powodu których informacje

zawarte w deklaracji podaje w

§ 2. Organ podatkowy:

1) uwierzytelnia skorygowanej deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 1;

2) podatnikowi skorygowanej deklaracji wraz z

o z deklaracji zmianie a-

nia podatkowego, kwoty lub zwrotu podatku lub straty

o braku takich zmian.

§ 3. Na o której mowa w § 1 pkt 1, podatnik sprzeciw do or-

ganu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia uwierzy-

telnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje

§ 4. W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie, korekta deklaracji, o której mowa

w § 1 pkt 1, skutki prawne jak korekta deklaracji przez po-

datnika.

§ 5. Przepisy § 1–4 stosuje odpowiednio do deklaracji przez i-

ków lub inkasentów oraz do do deklaracji.

Art. 274a.

§ 1. Organ podatkowy w sprawie przyczyn nie-

deklaracji lub do jej deklaracja nie

mimo takiego

§ 2. W razie co do deklaracji organ podatkowy

do udzielenia, w wyznaczonym terminie, wyja-

lub deklaracji, przyczyny podania w

danych w niej zawartych.
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Art. 274b.

§ 1. przeprowadzenie z zwrotu podatku

wymaga terminu zwrotu podatku z

przepisów, organ podatkowy o tego terminu do

czasu

§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1,

Art. 274c.

§ 1. Organ podatkowy, w z prowadzonym podatkowym

lub od kontrahentów podatnika wykonuj

cych przedstawienia dokumentów, w zakresie obj

tym u podatnika, w celu sprawdzenia ich i

Z tych

§ 2. miejsce zamieszkania, siedziba lub miejsce wykonywania

kontrahenta kontrolowanego poza obszarem organu

o których mowa w § 1, na zlecenie

tego organu organ miejscowo.

Art. 275.

§ 1. ze deklaracji wynika, podatnik z

mu ulg podatkowych, organ podatkowy do niego o okazanie

dokumentów lub o fotokopii dokumentów, których posiadania przez

podatnika, w czasie, wymaga przepis prawa.

§ 2. Banki, na naczelnika skarbowego lub naczelnika celne-

go, do i przekazywania informacji o zdarzeniach

do skorzystania przez podatnika z ulg podatkowych,

wykazane w deklaracji przez podatnika.

§ 3. Przepis § 2 stosuje do funduszy inwesty-

cyjnych i dobrowolnych funduszy emerytalnych, w zakresie prowadzonych

indywidualnych kont emerytalnych i indywidualnych kont zabezpieczenia

emerytalnego, oraz do domów maklerskich, banków l-

towarzystw funduszy inwestycyjnych i kas

-kredytowych.

§ 4. Do informacji, o których mowa w § 2 i 3, przepis art. 82 § 4 stosuje odpo-

wiednio.

Art. 276.

§ 1. Organ podatkowy, za podatnika, lokalu miesz-

kalnego lub tego lokalu, jest to do zweryfikowania

stanu faktycznego z danymi ze przez podat-

nika deklaracji oraz z innych dokumentów poniesienie wy-

datków na cele mieszkaniowe.

§ 2. W przypadku w § 1 pracownik organu podatkowego, w porozu-

mieniu z podatnikiem, ustala termin dokonania przez po-
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datnika o ustaleniu terminu zamieszcza w aktach spra-

wy.

§ 3. W razie lokalu mieszkalnego w uzgodnionym terminie organ

podatkowy nowy termin przeprowadzenia

§ 4. Pracownik organu podatkowego przeprowadzonych ogl

dzin, który do akt sprawy.

§ 5. Przepisy § 1–4 stosuje odpowiednio w przypadku skorzystania przez po-

datnika z ulg inwestycyjnych.

Art. 277.

Przepisy art. 274–276 stosuje odpowiednio w przypadku deklaracji lub

wniosku w sprawie zwrotu podatku.

Art. 278.

W przypadku organu podatkowego od dokonywania spraw-

deklaracja jest w organie podatkowym e-

niu. Organ ten przekazuje do organu wyznaczonego do dokonywania

jej

Art. 278a. (uchylony).

Art. 279. (uchylony).

Art. 280.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje odpowiednio przepi-

sy art. 143 oraz przepisy 1–3, 5, 6, 9 z art. 171a,

10, 14, 16 oraz 23 IV.

VI

Kontrola podatkowa

Art. 281.

§ 1. Organy podatkowe pierwszej instancji, z § 3,

u podatników, inkasentów oraz

prawnych, zwanych dalej „kontrolowanymi”.

§ 2. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani

z z przepisów prawa podatkowego.

§ 3. Minister do spraw finansów publicznych przeprowadza po-

której celem jest sprawdzenie stosowania uznanej przez ten organ

metody ustalania ceny transakcyjnej podmiotami

Art. 281a.

§ 1. Podatnicy, inkasenci oraz prawni w formie pisemnej,

która do ich reprezentowania

w zakresie kontroli podatkowej, oraz naczelnikowi
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skarbowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym,

wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta). W przypadku wyznaczenia

jednej osoby, przepis art. 145 § 3 stosuje odpowiednio.

§ 2. nie stanowi inaczej, przyjmuje osoba wyznaczona

jest uprawniona do w zakresie odbioru zawiadomienia o zamiarze

kontroli podatkowej, zgody, o której mowa w art. 282b §

3, odbioru do przeprowadzenia kontroli podatkowej, e-

nia kontroli podatkowej, i do kontroli

oraz wszystkich kontrolnych.

§ 3. Przepisy kontrolowanego stosuje do osoby wy-

znaczonej, z art. 282c § 1 pkt 2 i art. 285a § 3.

Art. 282.

podejmuje z

Art. 282a.

§ 1. W zakresie spraw organu podatkowego

kontrola podatkowa nie ponownie z § 2.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje kontrola podatkowa jest dla prze-

prowadzenia w:

1) sprawie stwierdzenia stwierdzenia uchylenia lub

zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia w sprawie zako

czonej

2) z uchyleniem lub stwierdzeniem decyzji przez ad-

ministracyjny.

Art. 282b.

§ 1. Organy podatkowe kontrolowanego o zamiarze kon-

troli podatkowej, z art. 282c.

§ 2. wszczyna nie po 7 dni i nie

przed 30 dni od dnia zawiadomienia o zamiarze wszcz

cia kontroli. kontrola nie zostanie w terminie 30 dni od dnia

zawiadomienia, kontroli wymaga ponownego zawiado-

mienia.

§ 3. kontroli przed 7 dni od dnia zawiadomienia

wymaga zgody kontrolowanego.

§ 4. Zawiadomienie o zamiarze kontroli podatkowej zawiera:

1) oznaczenie organu;

2) i miejsce wystawienia;

3) oznaczenie kontrolowanego;

4) wskazanie zakresu kontroli;

5) pouczenie o prawie korekty deklaracji;
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[ ]

– bezpieczny pod-

certyfikatu.> 

§ 5. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozpo-

wzór zawiadomienia o zamiarze kontroli podatkowej,

elementy zawiadomienia w § 4 oraz wy-

zgody na kontroli przed 7 dni od dnia

zawiadomienia.

Art. 282c.

§ 1. Nie zawiadamia o zamiarze kontroli podatkowej,

1) kontrola:

a) dotyczy zwrotu podatku lub zwrotu podatku nali-

czonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i

b) ma na organu przy-

gotowawcze o lub skarbowe,

c) dotyczy opodatkowania przychodów pokrycia w ujaw-

nionych lub ze nieujawnionych,

d) dotyczy do opodatkowania gospodarczej,

e) ma w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepi-

sów o praniu oraz finansowaniu terrory-

zmu,

f) zostaje w trybie, o którym mowa w art. 284a § 1,

g) ma charakter ewidencjonowania obrotu za

kasy kasy lub spi-

su z natury,

h) dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin;

2) organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, kontrolowany:

a) prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej za e-

nie skarbowego, przeciwko obrotowi gospo-

darczemu, z ustawy z dnia 29 1994 r. o rachun-

(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z zm.
13)

) lub wy-

kroczenia na utrudnianiu kontroli; w przypadku osoby

prawnej ten warunek odnosi do lub osoby

a w przypadku prawnej

– do wspólnika,

b) jest w egzekucyjnym w administracji,

c) nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo pism

na podane adresy bezskuteczne lub utrudnione.

13)
2009 r. Nr 157, poz.

1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz.

1175 i Nr 232, poz. 1378.

Nowe brzmienie pkt 

6 w § 4 w art. 282b 

wejdzie

11.05.2014 r. (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 183).
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§ 2. Przepis § 1 pkt 1 stosuje w razie rozszerzenia zakresu

kontroli na inne okresy rozliczeniowe, z uwagi na stwier-

dzone w wyniku dokonanych kontrolnych.

§ 3. Po kontroli informuje kontrolowanego o przyczynie braku za-

wiadomienia o zamiarze kontroli.

Art. 283.

§ 1. Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego e-

nia udzielonego przez:

1) naczelnika skarbowego lub naczelnika

skarbowego – pracownikom tego

1a) naczelnika celnego lub naczelnika celnego

– funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego

2) wójta, burmistrza (prezydenta miasta), lub województwa

lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta), lub

województwa albo skarbnika jednostki terytorialnego

– pracownikom gminy (miasta), starostwa lub w-

skiego;

3) ministra do spraw finansów publicznych lub

ministra do spraw finansów publicznych – pracownikom

tego ministra.

§ 2. do przeprowadzenia kontroli podatkowej zawiera:

1) oznaczenie organu, i miejsce wystawienia;

1a) wskazanie podstawy prawnej;

2) i nazwisko

3) numer legitymacji

4) oznaczenie kontrolowanego;

5) zakresu kontroli;

6) i przewidywany termin kontroli;

7) podpis osoby z podaniem zajmowanego stanowi-

ska lub funkcji;

8) pouczenie o prawach i kontrolowanego z prze-

pisów niniejszego

§ 3. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozporz

dzenia, wzór imiennego do przeprowadzenia kontroli podatko-

wej, elementy w § 2.

§ 4. które nie o których mowa w § 2, nie stanowi

podstawy do przeprowadzenia kontroli.

§ 5. Zakres kontroli nie poza zakres wskazany w

Art. 284.

§ 1. kontroli podatkowej, z § 4 i art. 284a § 1,

przez kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a,

do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji
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Kontrolowany jest która go reprezentowa-

w trakcie kontroli, w czasie jego nie tej osoby

w trybie art. 281a.

§ 2. kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemaj

ca prawnej, oraz okazuje

wspólnikowi, innej osobie do re-

prezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw albo osobie wy-

znaczonej w trybie art. 281a.

§ 3. W razie kontrolowanego lub osób, o których mowa w § 2 albo w

art. 281a, wzywa kontrolowanego lub w trybie

art. 281a do stawienia w miejscu, w którym

kontrolne dnia po 7 dni od dnia wezwania.

§ 4. W przypadku niestawienia kontrolowanego lub osoby, o której mowa w art.

281a, w terminie, o którym mowa w § 3, kontroli w dniu

tego terminu. do kontroli kontrolowanemu

lub osobie, o której mowa w art. 281a, gdy stawi w miejscu prowadzenia

kontroli.

§ 5. W przypadku gdy poprzez kontrolowanego, osoby, o której mowa

w art. 281a lub w art. 284 § 1 zdanie drugie i § 2, nie jest prowadze-

nie kontrolnych, a w nie jest zapewniony do

dokumentów z przedmiotem kontroli, zawiesza do

czasu przeprowadzenia tych

§ 5a. Przepisu § 5 nie stosuje do kontrolowanego

§ 6. Do czasu trwania kontroli nie wlicza okresu zawieszenia, o którym mowa

w § 5.

Art. 284a.

§ 1. Kontrola podatkowa po okazaniu legitymacji

kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, albo osobie wymie-

nionej w art. 284 § 2, gdy kontrolne dla przeciwdzia-

skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub

zabezpieczenia dowodów jego

§ 1a. W razie kontrolowanego lub osoby, o której mowa w art. 281a,

albo osoby wymienionej w art. 284 § 2, kontrola podatkowa wszcz

ta po okazaniu legitymacji pracownikowi kontrolowanego, który

uznany za o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –

Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z zm.
14)

), lub w

14)

19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, 

z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, 

poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, 

poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, 

Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 

i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 

2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 

11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i 

Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, 

z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 
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którym powinien funkcjonariusz publiczny, nie-

jednak pracownikiem organu

§ 2. W przypadkach, o którym mowa w § 1 i § 1a, kontrolowanemu lub osobie, o

której mowa w art. 281a, albo osobie wymienionej w art. 284 § 2, bez

jednak nie w terminie 3 dni od dnia

kontroli, do przeprowadzenia kontroli.

§ 3. Dokumenty z kontrolnych dokonanych z naruszeniem o

którym mowa w § 2, nie dowodu w podatkowym.

§ 4. (uchylony).

§ 5. Organ podatkowy w okresie 30 dni

od dnia jej nie ustalone dane kontrolowane-

go.

§ 5a. Zawieszona kontrola podatkowa w czasie, gdy zo-

ustalone dane kontrolowanego.

§ 5b. Zawieszona kontrola podatkowa podlega umorzeniu, w 5 lat od

dnia wydania postanowienia o zawieszeniu nie ustalone dane identyfi-

kontrolowanego.

§ 5c. Przepisów § 5–5b nie stosuje do kontrolowanego

§ 6. Postanowienie o zawieszeniu kontroli oraz postanowienie o umorzeniu kontro-

li pozostawia w aktach sprawy.

Art. 284b.

§ 1. Kontrola powinna bez jednak nie

w terminie wskazanym w o którym mowa w art. 283.

§ 2. O przypadku kontroli w terminie wskazanym w upo-

o którym mowa w art. 283, jest zawia-

na kontrolowanego, przyczyny terminu

kontroli i nowy termin jej

§ 3. Dokumenty kontrolnych dokonanych po tego

terminu nie dowodu w podatkowym, chyba

wskazany nowy termin kontroli.

Art. 285.

§ 1. kontrolnych dokonuje w kontrolowanego lub osoby

przez niego wskazanej, chyba kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestni-

czenia w kontrolnych. kontrolowanym jest osoba lub jed-

nostka wymieniona w art. 284 § 2, kontrolnych dokonuje w

osób

2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 

i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 

116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42,

poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075, z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037 oraz z

2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 85, poz. 458 i Nr 230, poz. 1370.



©Kancelaria Sejmu s. 133/159

2014-07-28

§ 2. o rezygnacji z prawa uczestniczenia w kontrol-

nych jest na W razie odmowy kontro-

dokonuje odpowiedniej adnotacji, do

§ 3. W przypadku gdy w toku kontroli kontrolowany lub osoby go

nieobecne i nie wskazanie osoby w trybie art.

281a lub art. 284 § 1 zdanie drugie, kontrolne wykony-

wane w innego pracownika kontrolowanego, który uzna-

ny za o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Ko-

deks cywilny, lub w którym powinien

funkcjonariusz publiczny, jednak pracownikiem organu przeprowa-

Art. 285a.

§ 1. kontrolne prowadzone w siedzibie kontrolowanego, w innym

miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach z pro-

przez niego i w godzinach jej prowadzenia, a w przy-

padku skrócenia w toku kontroli czasu prowadzenia –

kontrolne prowadzone przez 8 godzin dziennie. W przypadku gdy

podatkowe prowadzone lub przechowywane poza kontrolo-

wanego, kontrolowany na jest

do w swojej siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub prze-

chowywania, ich w siedzibie w znacznym stopniu

prowadzenie przez kontrolowanego

§ 2. Przepis § 1 stosuje w przypadku, gdy kontrolowany prowadzi dzia-

w lokalu mieszkalnym.

§ 3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, kontrolowany

nie wszystkich obrotów lub przychodów znaczenie

dla lub ustalenia podatkowego, kontrolu-

do kontrolowanego o o stanie

na to jest pod rygorem

karnej za zeznania. o

uprzedza kontrolowanego o karnej

za zeznania.

§ 4. Przepis § 3 stosuje odpowiednio do osób fizycznych wspólnikami

kontrolowanej prawnej.

Art. 285b.

Kontrola lub poszczególne kontrolne za kontrolowanego

przeprowadzane w siedzibie organu podatkowego, to

prowadzenie kontroli lub kontrolowany z uczestniczenia w czynno-

kontrolnych.

Art. 286.

§ 1. w zakresie z w

uprawnieni do:
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1) na grunt oraz do budynków, lokali lub innych kontro-

lowanego;

2) do lokali mieszkalnych w przypadku, o którym mowa w art. 276 § 1;

3) okazania kontroli oraz do dokonania jego

4) akt, i wszelkiego rodzaju dokumentów a-

nych z przedmiotem kontroli oraz do z nich odpisów, kopii,

notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w

formie elektronicznej;

5) zbierania innych w zakresie

6) zabezpieczania zebranych dowodów;

7) legitymowania osób w celu ustalenia ich jest to

dla potrzeb kontroli;

8) przeprowadzenia spisu z natury;

9) kontrolowanego oraz innych osób wymienio-

nych w art. 287 § 4;

10) opinii

§ 2. wydania, na czas trwania kontroli, za pokwitowa-

niem:

1) próbek towarów;

2) akt, i dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 4:

a) w razie uzasadnionego podejrzenia, one nierzetelne, lub

b) gdy podatnik nie zapewnia warunków

wykonywanie kontrolnych z badaniem tej do-

kumentacji, a w nie samo-

dzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów.

§ 3. akt przygotowawczego i akt spraw s

dowych, a dokumentów informacje niejawne lub stano-

oraz z nich odpisów i notatek nast

puje z zachowaniem przepisów.

Art. 286a.

§ 1. w razie uzasadnionej potrzeby w pilnych przy-

padkach ustnie, pomocy organu Policji, Granicznej lub

miejskiej (gminnej), trafi na opór lub

przeprowadzenie kontrolnych, albo o ich gdy

zachodzi uzasadnione przypuszczenie, na taki opór natrafi. opór sta-

wia czynnej wojskowej, wzywa do pomocy a-

organ wojskowy, chyba grozi udaremnieniem kon-

trolnych, a na miejscu nie ma organu wojskowego.

§ 2. Organy wymienione w § 1 nie udzielenia pomocy lub asysty.

§ 3. Minister do spraw w porozumieniu z Ministrem

Obrony Narodowej w drodze zakres ob-

organów pomocy lub przy wykonywa-

niu kontrolnych, tryb udzielania pomocy lub asysty, sposób doku-
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mentowania przebiegu pomocy lub asysty oraz orga-

nów do udzielenia pomocy lub asysty.

§ 4. o którym mowa w § 3, w szczególno-

zakresu organów pomocy w za-

od sposobu stawiania oporu.

Art. 287.

§ 1. Kontrolowany, osoba do reprezentowania kontrolowanego lub

prowadzenia jego spraw, pracownik oraz osoba z kontrolowa-

nym wykonywanie o których mowa w

art. 286, a w

1) filmowanie, fotografowanie, dokonywanie

oraz utrwalanie stanu faktycznego za innych i-

ków informacji, film, fotografia, nagranie lub informacja zapisana na

innym dowód lub do utrwalenia do-

wodu w sprawie przedmiotem kontroli;

2) na na polski sporz

dzonej w obcym dokumentacji spraw przed-

miotem kontroli.

§ 2. w § 1 pkt 2 kontrolowany jest nie-

§ 3. Kontrolowany ma w wyznaczonym terminie wszelkich

przedmiotu kontroli, a-

ne dokumenty oraz warunki do pracy, a w tym w

samodzielne pomieszczenie i miejsce do prze-

chowywania dokumentów.

§ 4. Osoby do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia je-

go spraw, pracownicy oraz osoby z kontrolowanym obo-

przedmiotu kontroli, w zakresie wy-

z wykonywanych lub

§ 5. uprawnieni do na teren jednostki kontrolowanej oraz

poruszania po tym terenie na podstawie legitymacji bez potrze-

by uzyskiwania przepustki oraz nie rewizji osobistej przewidzianej

w regulaminie tej jednostki; natomiast przepisom o

i higienie pracy w kontrolowanej jednostce.

Art. 288.

§ 1. ma prawo na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego

kontrolowanego w celu:

1) dokonania

a) one wskazane jako miejsce wykonywania gospo-

darczej lub jako siedziba kontrolowanego,

b) jest to dla ustalenia lub

podatkowego lub podstawy opodatkowania,
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c) jest to do zweryfikowania faktu poniesienia wydatków na ce-

le mieszkaniowe do skorzystania z ulg podatkowych;

2) dokonania dzin oraz przeszukania lokali mieszkalnych, innych pomiesz-

lub rzeczy, o prowadzeniu do

opodatkowania gospodarczej albo w przypadku gdy tam

przechowywane przedmioty, podatkowe, akta lub inne dokumenty

na ustalenie istnienia podatkowego lub

podatkowego.

§ 2. wymienione w § 1 pkt 2 pracownicy

organu podatkowego po uzyskaniu, na wniosek organu podatkowego, zgody

prokuratora rejonowego. Przed do tych kontrolowa-

nemu okazuje postanowienie prokuratora o na nie zgody. Prze-

pisy Kodeksu karnego o przeszukaniu do Policji

zastosowanie do tych

który wymaga zatwierdzenia przez prokuratora. W razie odmowy

zatwierdzenia i informacje zebrane w toku nie

dowodu w podatkowym.

§ 3. wymienione w § 1 pkt 1 dokonywane za kontrolowanego.

W razie braku takiej zgody przepis § 2 stosuje odpowiednio.

§ 4. W przypadku gdy lub ich albo rzeczy w po-

siadaniu osób trzecich, osoby te je w celu przeszu-

kania lub na organu podatkowego. Przepisy § 2 i 3 stosuje

odpowiednio.

Art. 288a. (uchylony).

Art. 289.

§ 1. Kontrolowanego, go lub w trybie art.

281a albo w trybie art. 284 § 1 zdanie drugie zawiadamia o miejscu i ter-

minie przeprowadzenia dowodu z opinii przy-

najmniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z

nie przed tych

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje kontrolowany, osoba go lub

przez niego wskazana w trybie art. 281a albo w trybie art. 284 § 1 zdanie dru-

gie nieobecne, a sprawy natychmiastowe prze-

prowadzenie dowodu.

Art. 290.

§ 1. Przebieg kontroli dokumentuje w protokole. Stan faktyczny

ponadto utrwalony za aparatury obraz i lub

na informatycznych danych.

§ 2. kontroli zawiera w

1) wskazanie kontrolowanego;

2) wskazanie osób

3) przedmiotu i zakresu kontroli;
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4) miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;

5) opis dokonanych faktycznych;

6) przeprowadzonych dowodów;

6a) sprawy przedmiotem kontroli;

7) pouczenie o prawie lub oraz prawie

korekty deklaracji;

8) pouczenie o zawiadomienia organu podatkowego przez kontro-

lowanego o zmianie swojego adresu dokonanej w 6

od dnia kontroli podatkowej, w toku kontroli podatkowej

ujawniono oraz skutkach tego

§ 3. (uchylony).

§ 4. do kontroli o których mo-

wa w art. 289 § 1.

§ 5. W protokole kontroli zawarte ustalenia badania

w zakresie przewidzianym w art. 193. W tym przypadku nie

badania ks o którym mowa w art. 193 § 6.

§ 6. jest w dwóch egzemplarzach. Jeden

egzemplarz kontrolowanemu.

Art. 290a.

Minister do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem

oraz ministrem do spraw informatyzacji, w drodze roz-

sposób zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowo-

dów utrwalonych za aparatury obraz i lub na informa-

tycznych danych, rodzaje czynników któ-

rych zniszczenie lub uszkodzenie dowodu,

przedstawiciela organu podczas ich odtwarzania, oznakowania

dowodu oraz ewidencjonowania odtworzenia i wykorzystania dowodu.

Art. 291.

§ 1. Kontrolowany, który nie zgadza z ustaleniami w terminie

14 dni od dnia jego lub

stosowne wnioski dowodowe.

§ 2. jest o których mowa w § 1,

i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania kontrolowanego o

sposobie ich w które nie

wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

§ 3. W przypadku lub w terminie w §

1, przyjmuje kontrolowany nie kwestionuje kontroli.

§ 4. Kontrola zostaje w dniu kontroli.

Art. 291a.
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o przeprowadzenie kontroli jednoczesne

kontroli oraz czas jej przeprowadzenia.

e-

e-

nie do kontroli albo od y-

Art. 291b.

w toku kontroli podatkowej ujawniono kontrolowany ma

zawiadomienia organu podatkowego o zmianie swojego adresu

dokonanej w 6 od dnia kontroli podatkowej. W razie

tego postanowienie o podatko-

wego uznaje za pod adresem, pod który kontroli.

Art. 291c.

Do kontroli gospodarczej podatnika stosuje

przepisy 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospo-

darczej.

Art. 292.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje odpowiednio przepi-

sy art. 102 § 2 i 3, art. 135–138, art. 139 § 4, art. 140 § 2, art. 141 i art. 142 oraz

przepisy 1, 2, 5, 6, 9 z art. 171a, 10–12, 14, 16,

22 oraz 23 IV.

VII

Tajemnica skarbowa

Art. 293.

§ 1. Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach

przez podatników, lub inkasentów

§ 2. Przepis § 1 stosuje do danych zawartych w:

1) informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez

podmioty inne wymienione w § 1;

2) aktach

3) aktach podatkowego, kontroli podatkowej oraz aktach post

powania w sprawach o skarbowe lub wykroczenia skarbowe;

4) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego;

5) informacjach uzyskanych przez organy podatkowe z banków oraz z innych

wymienione w § 1 lub w pkt 1;

6) informacjach uzyskanych w toku w sprawie zawarcia poro-

o których mowa w dziale IIa.
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Art. 294.

§ 1. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej

1) pracownicy skarbowych oraz izb skarbowych;

1a) funkcjonariusze celni i pracownicy celnych oraz izb celnych;

2) wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, województwa oraz

pracownicy ich

3) kolegiów a pracownicy

biur tych kolegiów;

4) minister do spraw finansów publicznych oraz pracownicy Mini-

sterstwa Finansów
15)

;

5) osoby lub w ob-

ministra do spraw finansów publicznych lub w in-

nych organach podatkowych;

6) t-

ecni w toku 

§ 2. Osoby wymienione w § 1 do na przyrzeczenia

„Przyrzekam, tajemnicy skarbowej. mi

znane przepisy o karnej za ujawnienie tajemnicy skarbo-

wej.”.

§ 3. Zachowanie tajemnicy skarbowej po ustaniu zatrudnienia,

lub praktyki.

§ 4. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej inne osoby,

którym informacje chyba na ich

ujawnienie zezwala przepis prawa.

§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje do osób, których informacje tajem-

Art. 295.

W toku podatkowego do informacji z banku lub

innej instytucji finansowej, a do informacji uzyskanych z banku lub innej insty-

tucji finansowej na terytorium Unii Euro-

pejskiej,

1) funkcjonariuszowi celnemu lub pracownikowi – ich

naczelnikowi skarbowego oraz naczel-

nikowi celnego;

2) organom i pracownikom organów, o których mowa w art. 305c,

w zakresie udzielania i o udzielenie informacji.

15)
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Art. 295a.

W toku w sprawie zawarcia o których mowa w dziale IIa,

do informacji przekazanych przez w tym

pracownikowi jego o-

nemu oraz ministrowi do spraw finansów publicznych.

Art. 296.

§ 1. Akta spraw informacje:

1) z banków lub kas -kredyto-

wych, z informacji, o których mowa w art. 82 § 2, oraz z in-

nych instytucji finansowych,

2) w art. 305b, uzyskane od Unii Europej-

skiej, z banków oraz innych instytucji finansowych,

3) uzyskane w w sprawie zawarcia o których mowa

w dziale IIa

– przechowuje w pomieszczeniach zabezpieczonych zgodnie z przepisami o

ochronie informacji niejawnych.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, po ich wykorzystaniu z akt

sprawy i przechowywane w kasach pancernych, szafach pancernych lub w

ochronie informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,

którym na podstawie przepisów przyznano certyfikaty lub c-

twa kwalifikacyjne. Adnotacji o dokonuje w aktach sprawy.

§ 3. Ponowne do akt sprawy informacji, o których mowa w § 1, u-

je w przypadkach w art. 297 i 297a.

Art. 297.

§ 1. Akta, w tym akta informacje wymienione w art. 182, naczelnicy

skarbowych oraz naczelnicy celnych z-

nie:

1) ministrowi do spraw finansów publicznych, dyrektorowi izby

skarbowej lub dyrektorowi izby celnej – w toku podatkowe-

go, w sprawach o skarbowe lub wykroczenia

skarbowe lub p kontrolnego prowadzonego w skarbo-

wym lub celnym;

2) innym naczelnikom skarbowych lub celnych albo orga-

nom kontroli skarbowej – w ze podat-

kowym, w sprawach o skarbowe lub wykro-

czenia skarbowe lub

2a) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej – zgodnie z przepisami o

praniu oraz finansowaniu terroryzmu;

3) lub prokuratorowi – w z

4) Rzecznikowi Praw Obywatelskich – w z jego w o-

waniu przed administracyjnym;

5) Prokuratorowi Generalnemu – na wniosek prokuratora:
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a) w przypadkach w dziale IV Kodeksu admi-

nistracyjnego,

b) w z prokuratora w przed admi-

nistracyjnym;

6) (uchylony);

7) Agencji Kontrwywiadu Wojsko-

wego, Agencji Wywiadu, Wywiadu Wojskowego, Centralnemu

Biuru Antykorupcyjnemu, Policji, Wojskowej, Granicz-

nej, Biuru Ochrony i ich pisemne

funkcjonariuszom lub w zakresie do

przeprowadzenia na podstawie przepisów o

ochronie informacji niejawnych;

8) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu w zakresie do przepro-

wadzenia kontrolnych, w rozdziale 4 ustawy z dnia 9

czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r.

poz. 621, 627 i 664).

§ 2. W przypadkach w § 1 pkt 1 lub 2 stosuje odpowiednio przepis

art. 295.

§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1, akta spraw oznaczane oraz przeka-

zywane w sposób przewidziany w art. 82 § 4.

§ 4. Naczelnicy skarbowych oraz naczelnicy celnych a-

Izbie Kontroli, w z kon-

trolnym, akta, o których mowa w § 1, po z nich informacji wy-

mienionych w art. 182, chyba informacje takie uprzednio udzielone

Izbie Kontroli na podstawie przepisów.

§ 5. Naczelnicy skarbowych Komisji Wybor-

czej, w z badaniem sprawozdania komitetu wyborczego, informacji, o

której mowa w art. 34 ust. 1, lub sprawozdania, o którym mowa w art. 38

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr

155, poz. 924), akta, o których mowa w § 1.

Art. 297a.

§ 1. Informacje w art. 305b, uzyskane od Unii

Europejskiej, lub akta takie informacje, z-

nie organom wymienionym w art. 297, na zasadach w tym prze-

pisie, gdy przed tym organem lub wyko-

nywane przez ten organ z podstaw

opodatkowania i podatkowego lub wymiarem innych

których dochodzenie, zgodnie z przepisami o egze-

kucyjnym w administracji, jest na wniosek obcego

§ 2. informacji dla celów innych wymienione w § 1 wymaga

uzyskania zgody Unii Europej-

skiej, od którego otrzymano informacje.
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Art. 297b.

Akta spraw zawarcia o których mowa w dziale IIa, lub informacje wy-

z tych akt, organom wymienionym w art. 297 § 1

pkt 1 i pkt 2a–7 oraz na zasadach w tym przepisie.

Art. 298.

Akta informacji, o których mowa w art. 182, organy podatkowe udo-

1) ministrowi do spraw finansów publicznych;

2) innym organom podatkowym;

3) organom kontroli skarbowej;

3a) pracownikom wywiadu skarbowego;

4) Izbie Kontroli – w zakresie i na zasadach w przepi-

sach o Izbie Kontroli;

5) prokuratorowi, a pisemnie przez prokuratora

funkcjonariuszom Policji lub Agencji – w

z

5a) Agencji Kontrwywiadu Wojskowe-

go, Agencji Wywiadu, Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru

Antykorupcyjnemu, Policji, Wojskowej, Granicznej,

Biuru Ochrony i ich pisemne

funkcjonariuszom lub w zakresie do

przeprowadzenia na podstawie przepisów o

ochronie informacji niejawnych;

5b) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jest to konieczne dla

skutecznego lub ich wykrycia albo ustalenia

sprawców i uzyskania dowodów;

6) w toku podatkowego lub kontroli podat-

kowej – w zakresie przez organ podatkowy;

6a) wojewodzie i Szefowi do Spraw Cudzoziemców – w zakresie pro-

wadzonych legalizacji pobytu cudzoziemców na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6b) Prokuratorii Generalnej Skarbu – w z prowadzonym po-

oraz wydawaniem opinii prawnej;

6c) organom nadzoru górniczego – w celu weryfikacji pomiaru urobku ru-

dy miedzi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku

od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362);

7) innym organom – w przypadkach i na zasadach w

ustawach oraz ratyfikowanych umowach których stro-

jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 299.

§ 1. Organy podatkowe informacje zawarte w aktach spraw podatko-

wych, z informacji w art. 182, organom i osobom

wymienionym w art. 298.
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§ 2. Organy podatkowe informacje z akt spraw podatko-

wych w zakresie i na zasadach w ustawach oraz raty-

fikowanych umowach których jest Rzeczpospolita

Polska.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1,

1) (uchylony);

2) (uchylony);

3) powiatowym oraz wojewódzkim pracy;

4) jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

5) jednostkom organizacyjnym

6) ministrowi do spraw – w celu realizacji

w przepisach o nabywaniu przez cudzoziem-

ców;

7) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji je-

go ustawowych;

8) komornikom w z egzeku-

cyjnym lub

9)

przy-

10) pomocy s i powiatowym centrom pomocy rodzinie w

zakresie prowadzonych o z pomocy

11) statystyki publicznej w zakresie z programu

statystycznych;

12) instytucjom z Unii

Europejskiej lub zwrotowi, z in-

nych zagranicznych;

13) organizacjom publicznego – w zakresie i na zasadach

w ustawach podatkowych.

§ 4. Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników

1) i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia

2) organom egzekucyjnym w z egzeku-

cyjnym;

3)

opiekunów przy-

padku

§ 5. (uchylony).

§ 6. Komornicy do uiszczenia na rachunek organu

podatkowego za informacji, o których mowa w § 3 pkt 8 oraz w

§ 4 pkt 2, chyba przepisy inaczej.
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§ 7. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozporz

dzenia:

1) uiszczanej na rachunek organu podatkowego za p-

nienie informacji komornikom e-

nia informacji, ponoszone przez organy podatkowe koszty z udo-

informacji;

2) tryb pobierania oraz sposób uiszczania przez komorników

za informacji, a-

nych z poborem i

Art. 299a.

Akta, o których mowa w art. 298, i dokumenty informacje, o których

mowa w art. 299, przekazywane organom i osobom wymienionym w art. 298 pkt 4–

7 oraz art. 299 § 2–4 oznacza „Tajemnica skarbowa”.

Art. 299b.

§ 1. Minister do spraw finansów publicznych na

ujawnienie przez naczelników skarbowych, naczelników

celnych, dyrektorów izb skarbowych lub dyrektorów izb celnych,

informacji z informacji sta-

skarbowa i na podstawie od-

ustaw, sposób i wykorzystania

ujawnianych informacji.

§ 2. zgody, o której mowa w § 1, ze

na interes publiczny oraz gdy jest to konieczne dla celów

kontroli podatkowej lub podatkowego lub ujawnienie tych

informacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetelnego informowania o

organów podatkowych i publicznego.

§ 3. zgody, o której mowa w § 1, w formie pisemnej, na uza-

sadniony wniosek naczelnika skarbowego, naczelnika celnego,

dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej.

Art. 299c.

Organy podatkowe informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z

informacji w art. 182, organom, które na podstawie b-

nych ustaw do albo o wysoko-

dochodów (przychodów) lub albo o niezaleganiu w

podatkach, w zakresie do weryfikacji

Art. 300. (uchylony).

Art. 301.

Przepisy art. 297–299 nie strony przewidzianych w art. 178 i

art. 179.
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Art. 302–304. (uchylone).

Art. 305.

§ 1. Minister do spraw finansów publicznych podaje do pu-

blicznej zbiorcze informacje podatków.

§ 2. Uprawnienie, o którym mowa w § 1, organom podatko-

wym.

§ 3. Uprawnienie, o którym mowa w § 1, Prezesowi Najwy

szej Izby Kontroli.

VIIa

Wymiana informacji podatkowych z innymi

1

Zasady ogólne wymiany informacji podatkowych

Art. 305a.

W zakresie i na zasadach z umów o unikaniu podwójnego opodatko-

wania, innych ratyfikowanych umów których jest Rzecz-

pospolita Polska, oraz innych umów których jest Wspól-

nota Europejska, informacje zawarte w aktach spraw podatkowych lub inne informa-

cje podatkowe obcych, pod

warunkiem wykorzystywanie informacji zgodnie z zasa-

dami w tych umowach.

2

zasady wymiany informacji podatkowych

z Unii Europejskiej

Art. 305b.

Wymiana

1) a-

owskimi w zakresie podatku od towarów i 

2)

3)

4) a-

Art. 305c.

udzielenie infor-

wem organu wyznaczonego 
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§ 2. Wójt, burmistrz ( a-

z-

§ 3 i-

w spotkaniach organizacyj

§ 4

i skutecznej wymiany informacji.

Art. 305d.

Informacje udzielane na wniosek obcych lub z

Art. 305e.

Wniosek o udzielenie informacji powinien

1) dane podmiot, którego informacje nazwisko

lub adres i inne posiadane dane do identyfikacji

podmiotu, którego wniosek dotyczy;

2) wskazanie zakresu informacji i celu ich wykorzystania;

3) stwierdzenie, wyczerpano uzyskania informacji na podstawie

przepisów prawa krajowego

4) do udzielonych informacji, zgodnie z

przepisami prawa krajowego

Art. 305f.

§ 1. Wniosek obcej wszczyna w sprawie udzielenia informa-

cji.

§ 1a. 

7 o-

potwierdzenia w .

§ 2.

r-

wniosku.

§ 2a. 

§ 3.

a-

e-
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wniosku.

§ 4. (uchylony).

§ 5. 

e-

Art. 305g.

§ 1. e-

w e-

§ 1a. a-

§ 2. W przypadku wniosku zgodnie z wezwaniem, o którym mowa

w § 1, organ odmawia udzielenia informacji.

Art. 305h.

Odmawia udzielenia informacji,

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, obca nie mo

uzyskania wnioskowanych informacji na podstawie przepisów pra-

wa krajowego;

2) organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie posiada do

uzyskania wnioskowanych informacji;

3) przepisy lub ratyfikowane umowy

udzielenie wnioskowanych informacji lub wykorzystanie ich przez

dla celów wskazanych we wniosku;

4) udzielenie informacji do ujawnienia tajemnicy r-

stwa, lub zawodowej albo procesu produkcyjnego;

5) udzielenie informacji publiczny Rzeczypospolitej

Polskiej;

6) wnio nie informacji o podobnym charakte-

rze;

7) przepisy prawa krajowego nie

informacji na takich samych zasadach, na jakich chronione ta-

kie same informacje uzyskane na podstawie przepisów prawa krajowego

Art. 305i.

Wniosek o udzielenie informacji w czasie wycofany przez a-

organ.
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Art. 305j.

W sprawach nieuregulowanych w art. 305b–

Art. 305k.

§ 1. organ udziela z informacji obcym gdy:

1) uprawdopodobnione jest uszczuplenie podatkowych lub

prawa podatkowego Unii Europejskiej;

2) korzystanie przez podatnika z ulg podatkowych powsta-

nia podatkowego lub podatkowego w

Unii Europejskiej;

3) ustalenia podatkowego lub kontrolnego, dokonane w oparciu

o informacje uzyskane od obcej dla o-

wego podstaw opodatkowania i podat-

kowego.

§ 1a. a-

datne.

§ 1b. Udzielenie informacji w przypadku, o którym mowa w § 1, 

nia do-

§ 2. Przepis art. 305h stosuje odpowiednio.

Art. 305ka.

Organ, , z-

ymanie in-

formacji. z-

nej. W przypadku braku m o-

Art. 305l.

Minister do spraw finansów publicznych, w celu usprawnienia

z obcymi porozumienia dwustronne lub wielostronne w

zakresie zasad i trybu wymiany informacji.

Art. 305la.

n-

y w siedzibach organów podatko-

oraz w toku czynno-

.

w

§ 3. 
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Art. 305m.

o

dni roboczych od dnia zawiadomienia.

Art. 305ma.

Organ, który otrzym ,

sposobie wyko-

rzystania otrzymanych informacji.

Art. 305mb. 

Wymiana

Komi

zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie 

y-

miany dokonuje 

3

zasady wymiany informacji o przychodach (dochodach)

z

Art. 305n.

§ 1. Minister do spraw finansów publicznych przekazuje z infor-

macje przychodów (dochodów) z osób fizycznych,

których wymaga, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym

od osób fizycznych, imiennej informacji o przychodach (docho-

dach), uzyskanych przez osoby, które ze na miejsce zamieszkania

podatkowemu od wszystkich swoich dochodów:

1) w Unii Europejskiej, lub

2) na terytoriach lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Królestwa Niderlan-

dów, z umów w sprawie opodatkowania przy-

chodów (dochodów) z osób fizycznych zawartych przez

z tymi terytoriami

– tych i terytoriów.

§ 2. Informacje przekazuje przynajmniej raz w roku w terminie 6 od

roku podatkowego podmiotu przychody (docho-

dy).

§ 3. Minister do spraw finansów publicznych, w celu usprawnienia

z i terytoriów, o
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których mowa w § 1, porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie

zasad i trybu wymiany informacji.

§ 4. Minister do spraw finansów publicznych

mu organ podatkowy do przekazywania informacji, o których mowa w § 1.

§ 5. Minister do spraw finansów publicznych

mu organ podatkowy do otrzymywania informacji od w-

skiego Unii Europejskiej lub terytoriów, o których mowa w § 1 pkt 2.

Art. 305o.

Do informacji w art. 305n § 1 podatników, na których ci

nieograniczony podatkowy w Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymanych

przez ministra do spraw finansów publicznych od

innych lub terytoriów lub stowarzyszonych przepisy art. 297a sto-

suje odpowiednio.

VIII

Przepisy karne

Art. 306.

§ 1. Kto, do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia infor-

macje

podlega karze pozbawienia do lat 5.

§ 2. Kto, do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia infor-

macje w art. 182,

podlega karze pozbawienia od 6 do lat 5.

§ 3. sprawca czynu w § 1 lub 2

podlega karze pozbawienia do lat 2.

§ 4. pokrzywdzonym nie jest Skarb na wniosek

pokrzywdzonego.

VIIIa

Art. 306a.

§ 1. Organ podatkowy wydaje na osoby o

§ 2. wydaje

1) potwierdzenia faktów lub stanu prawnego wymaga

przepis prawa;

2) osoba ubiega o ze na swój interes prawny w

potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego.

§ 3. potwierdza stan faktyczny lub prawny w dniu jego

wydania.
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§ 4. wydaje w granicach wnioskodawcy.

§ 5. powinno wydane bez nie jednak

w terminie 7 dni od dnia wniosku o wydanie z za-

§ 6.

§ 6. o którym mowa w art. 306m § 1, powinno wydane bez

nie jednak w terminie 2 od dnia

wniosku o wydanie

Art. 306b.

§ 1. W przypadkach, o których mowa w art. 306a § 2, organ podatkowy jest obo-

chodzi o potwierdzenie faktów albo sta-

nu prawnego, h z prowadzonej przez ten organ ewidencji, reje-

strów lub z innych danych w jego posiadaniu.

§ 2. Organ podatkowy, przed wydaniem w

zakresie

Art. 306c.

Odmowa wydania lub o przez

o nie w drodze postanowienia, na które

Art. 306d.

§ 1. Organ podatkowy nie ani na potwier-

dzenie faktów lub stanu prawnego, znane one organowi z lub

do ustalenia przez organ na podstawie:

1) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych;

2) przedstawionych przez zainteresowanego do dokumentów o-

wych;

3) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do któ-

rych organ ma w drodze elektronicznej na zasadach w

przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

podmiotów zadania publiczne;

4) informacji otrzymanych od innego podmiotu publicznego na zasadach okre-

w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-

podmiotów zadania publiczne.

§ 2. Organ podatkowy od strony albo w celu

potwierdzenia faktów albo stanu prawnego jest przepis

prawa potwierdzenia tych faktów lub stanu prawne-

go w drodze albo

faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu wydanego przez podmiot 

publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

o-

n-

Dodane § 3-5 w art. 

306d 

dn. 11.05.2014 r. 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 

183).
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o

e-

n-

eli jest to uzasadnione innymi okoliczno-

a-

Art. 306e.

§ 1. o niezaleganiu w podatkach lub stan

wydaje na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz in-

formacji otrzymanych od innych organów podatkowych.

§ 2. Przed wydaniem o których mowa w § 1, ustala czy w sto-

sunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone na celu

ustalenie lub jego podatkowych. takie

jest prowadzone i zgromadzony dowodowy pozwala na

jego powinna wydana decyzja lub

podatkowych, w celu wykazania ich w za-

§ 3. Nie wydania nie jest zako

czenie o którym mowa w § 2, przed terminu o-

nego w art. 306a § 5. organ podaje informacje o pro-

wadzonym

§ 4. Na wnioskodawcy w podaje informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) na celu ujawnienie jego podatkowych i

ich

b) egzekucyjne w administracji, w zakresie innych

podatkowe wnioskodawcy,

c) w sprawach o skarbowe lub wykroczenia

skarbowe;

2)

a) okresów, z których i ich

b) podatków, których termin odroczony lub których t-

na raty.

§ 5. podatkowej wraz z odsetkami za odro-

czona lub na raty, uznaje podatnik, lub inkasent, do

dnia terminów, o których mowa w art. 49 § 1, nie posiada

podatkowych.
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§ 6. W zakresie, o którym mowa w art. 239d, uznaje do czasu wydania osta-

tecznej decyzji nie istnieje podatkowa.

Art. 306f.

§ 1. Organ podatkowy na wniosek osoby, która uprawdopodobni,

wydaje o znanych temu organowi zo-

spadkodawcy wymienionych w art. 98 § 1 i 2.

§ 2. podatkowe w sprawie lub ustalenia

podatkowych spadkodawcy nie w d-

czeniu podaje na podstawie posiada-

nych danych co do podstawy opodatkowania.

Art. 306g.

§ 1. Organy podatkowe w zakresie, o którym mowa w art. 112 § 1, za-

o podatkowych

1) na wniosek

2) na wniosek nabywcy, za

§ 2. W o którym mowa w § 1, organ podatkowy

podatkowych na wydania

§ 3. Przepisy § 1–2 stosuje odpowiednio do wymienionych w art.

107 § 2 pkt 2–4, zakresem nabywcy.

Art. 306h.

§ 1. Organy podatkowe, za podatnika, o

podatkowych podatnika na

1) jednostek organizacyjnych, które na podstawie ustaw zasady

ich funkcjonowania uprawnione do udzielania kredytów

2) kontrahentów podatników oraz

i – w zakresie opodatkowania

lub

3) podatnika, z § 2, a rozwiedzionego

w zakresie w czasie trwania

oraz innych osób wymienionych w art. 111;

4) wspólnika wymienionych w art. 115 § 1.

§ 2. Zgoda podatnika nie jest wymagana, z wydania

o którym mowa w § 1, podatnika z nim we

podatnika o pozosta-

waniu z podatnikiem we pod rygorem odpowiedzial-

karnej za zeznania.

Art. 306ha.

§ 1. Organ podatkowy na wniosek banku lub kasy -

kredytowej podatnikowi kredytu, za po-

datnika, wydaje jego wskazanych spraw podatkowych,

w tym deklaracji zwrot podatku, o kwotach i terminach dokony-
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wanych zwrotów oraz o egzekucyjnych z zwrotu

podatku.

§ 2. Na wniosek banku lub kasy -kredytowej, za pi-

podatnika, do de-

klaracji zwrot podatku.

Art. 306i.

§ 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje o

jego dochodu lub obrotu.

§ 2. W dochodu lub obrotu stwierdza

czy wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem:

1) podatku od towarów i oraz podatku akcyzowego, z wyso-

obrotu;

2) podatku dochodowego (we wszystkich formach opodatkowania); w przy-

padku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasa-

dach ogólnych – z dochodu do podstawy

opodatkowania, a w przypadku osób prawnych – z

dochodu do podstawy opodatkowania, jak kwoty podat-

ku

Art. 306j.

Minister do spraw finansów publicznych w drodze

[

]

o-

o-

nicznego;> 

2) i organów podatkowych do wydawania za-

rodzaj podatkowego;

3) wzór rejestru oraz sposób jego prowadzenia,

wniosku o wydanie wnio-

sku lub zgody na wydanie sposób

wniosku, wydanego oraz dane wniosko-

pod uproszczenie i usprawnienie procesu wydawania

4) wzór ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach za-

oraz sposób jej prowadzenia, w

dane której dotyczy

przekazanych lub otrzymanych informacji, dane

lub organ informacje;

5) wzory uwz w zakres danych wyka-

zywanych w oraz dane i organ

6) wzór o którym mowa w art. 306h § 2, dane

Nowe brzmienie pkt 

1 w ar t. 306j wejdzie

1.01.2016 r . (Dz. U. z 

2014 r . poz. 183).
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Art. 306k.

W sprawach nieuregulowanych w art. 306a–306i oraz art. 306l i art. 306m stosuje

odpowiednio przepisy 1–6, 8, 9 z art. 171a, 10–

12, 14, 16 oraz 23 IV.

Art. 306l.

Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje o jego miejscu za-

mieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej (certyfikat rezydencji).

Art. 306m.

§ 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje o miejscu za-

mieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

osoby fizycznej przychody (dochody), o których mowa w art. 305n

§ 1, ze przychodów

1) w Republice Austrii, Królestwie Belgii, Wielkim Luksemburga,

Andory, Monako, lub

2) na terytoriach lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Królestwa Niderlan-

dów, stosownie do umów w sprawie opodatkowania przycho-

dów (dochodów) z osób fizycznych zawartych przez Rzeczpo-

z tymi terytoriami.

§ 2. W o którym mowa w § 1, podaje orga-

nowi podatkowemu przez

1) i nazwisko albo oraz adres podmiotu, który lub stawia

do dyspozycji przychody (dochody);

2) numer rachunku wnioskodawcy, a w przypadku jego braku – prawny, z

którego wynika lub postawie-

nia do dyspozycji przychodów (dochodów).

Art. 306n.

Minister do spraw finansów publicznych w drodze

wzory o których mowa w art. 306l i art. 306m § 1, za-

kres danych wykazywanych w oraz dane wniosko-

i organ cy
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IX

Zmiany w przepisach przepisy i

1

Zmiany w przepisach

Art. 307–323.

2

Przepisy

Art. 324.

§ 1. Do spraw a nierozpatrzonych przez organ podatkowy pierwszej

instancji przed dniem 1 stycznia 1998 r. stosuje z § 2, prze-

pisy niniejszej ustawy.

§ 2. Wnioski przed dniem w niniejszej ustawy w sprawach:

1) odroczenia terminu podatku,

2) na raty podatku lub podatkowej,

3) podatkowych

– rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy o podatko-

wych.

Art. 325.

Przepis art. 22 § 4 stosuje do a nierozpatrzonych przed dniem

w niniejszej ustawy wniosków o zaniechanie poboru podatków.

Art. 326.

§ 1. Hipoteka ustawowa w okresie roku od dnia w niniej-

szej ustawy wygasa po 12 od dnia jej powstania, chyba

organ podatkowy w tym czasie wniosek o jej wpis do wieczystej.

§ 2. Hipoteki ustawowe przed dniem w niniejszej ustawy

organ podatkowy nie wniosku o ich wpis do wie-

czystej w terminie 12 od dnia w niniejszej ustawy.

Art. 327.

zastawy ustawowe przed dniem w niniejszej usta-

wy.

Art. 328.

wobec Skarbu lub jednostek

które wymagalne do dnia niniejszej ustawy, po-

na zasadach przewidzianych w ustawie o podatkowych,
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wniosek o dokonanie zostanie przed dniem w

niniejszej ustawy.

Art. 329.

Terminy przewidziane w:

1) art. 69 § 2 – stosuje do które przed dniem

w niniejszej ustawy;

2) art. 80 § 1 pkt 1 – stosuje w po-

w niniejszej ustawy, podatek nie-

lub w od

Art. 330.

Zwrot przed dniem w niniejszej ustawy dokony-

wany jest na podstawie przepisów ustawy o podatkowych.

Art. 331.

§ 1. Prawo do skorygowania deklaracji, o którym mowa w art. 81 § 2, stosuje

do deklaracji przed dniem w niniejszej usta-

wy.

§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, przepis art. 81 § 3 stosuje odpowied-

nio.

Art. 332.

Do osób trzecich, o których mowa w ustawie o

podatkowych, z podatkowych przed dniem w

niniejszej ustawy stosuje przepisy ustawy o podatkowych.

Art. 333.

Osoby prawne, o których mowa w art. 117, za

podatkowe przed dniem w niniejszej ustawy.

Art. 334.

§ 1. od decyzji skarbowego, wniesione do podatkowej komisji

przed dniem 1 stycznia 1998 r., przekazuje do dalszego pro-

wadzenia izbom skarbowym. w toku o-

wania przez w mocy.

§ 2. Wnioski w sprawie wznowienia osta-

przez a wnioski w

sprawie uchylenia, zmiany lub stwierdzenia takiej decyzji rozpa-

trywane przez przy której ta komisja.

§ 3. Wnioski w sprawach, o których mowa w § 2, przed dniem 1 stycznia

1998 r., rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów Kodeksu

administracyjnego.
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Art. 335.

od decyzji wydanych na podstawie przepisów ustawy o

podatkowych, wniesione przed dniem 1 stycznia 1998 r., rozpatrzeniu na

podstawie przepisów tej ustawy oraz dotychczasowych przepisów Kodeksu post

powania administracyjnego.

Art. 336.

Wnioski o uchylenie lub decyzji ostatecznej, na podstawie której strona na-

prawo, wniesione przed dniem 1 stycznia 1998 r., rozpatrzeniu w try-

bie i na zasadach przewidzianych w art. 155 i art. 177 Kodeksu admi-

nistracyjnego.

Art. 337.

uchylenia, zmiany lub stwierdzenia decyzji ostatecznej a-

podatkowej, wniesione przed dniem 1 stycznia 1998 r.,

podlega rozpatrzeniu na zasadach przewidzianych w dotychczasowych przepisach

Kodeksu administracyjnego.

Art. 338.

§ 1. Umarza z w sprawie uchylenia, zmiany lub

stwierdzenia decyzji ostatecznych, decyzje te wy-

dane przed dniem 1 stycznia 1997 r., chyba strona wniesie o dalsze rozpo-

znanie sprawy.

§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy w sprawach, o których mowa w art. 250.

Art. 339.

Przepisy art. 258 § 1 pkt 3–5, § 2 i 3 oraz art. 259 stosuje do decyzji wy-

danych przed dniem w niniejszej ustawy.

Art. 340.

o których mowa w art. 278 § 3–5 oraz art. 279 § 3, w

terminie 2 od dnia w niniejszej ustawy.

Art. 341.

przepisy na o podatko-

wych lub ogólnie do przepisów o podatkowych, stosuje

przepisy III niniejszej ustawy.

Art. 342.

§ 1. W okresie do dnia 31 grudnia 1999 r. instytucje finansowe wymienione w art.

182 do skarbowego, który przekazania infor-

macji, z wnioskami o ograniczenie zakresu informacji i terminu jej

przekazania.
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§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, jest w terminie 14 dni od dnia

otrzymania i wymaga uzasadnienia.

§ 3. skarbowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku postanawia

ostatecznie o zakresie informacji i terminie ich przekazania.

3

Przepisy

Art. 343.

§ 1. moc:

1) dekret z dnia 16 maja 1956 r. o umarzaniu i udzielaniu ulg w na-

(Dz. U. Nr 17, poz. 92 oraz z 1975 r. Nr 10, poz. 56);

2) ustawa z dnia 21 grudnia 1958 r. o szczególnym trybie z

niektórych wobec

(Dz. U. Nr 77, poz. 398, z 1962 r. Nr 38, poz. 166 oraz z 1971 r. Nr 27, poz.

250);

3) ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o podatkowych (Dz. U. z

1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85,

poz. 426, z 1996 r. Nr 75, poz. 357 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770).

§ 2.

Art. 344.

Ustawa wchodzi w z dniem 1 stycznia 1998 r., z tym przepisy art. 22 § 6,

art. 28 § 3, art. 46 § 3, art. 48 § 3, art. 56 § 3, art. 58, art. 67 § 3, art. 79 § 3, art. 82 §

3, art. 83, art. 84 § 2, art. 87 § 5, art. 119, art. 196 § 4, art. 283 § 3, art. 303, art. 314

pkt 2 i 3, art. 316 pkt 1 oraz art. 328 w z dniem


