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Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926

Opr acowano
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.

USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
'=,$à I
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa normuje:
1) ]RERZLą]DQLD podatkowe;
2) informacje podatkowe;
3) SRVWĊSRZDQLH podatkowe, NRQWUROĊ SRGDWNRZą i F]\QQRĞFL VSUDZG]DMąFH
4) WDMHPQLFĊ VNDUERZą
Art. 2.
§ 1. Przepisy ustawy stosuje VLĊ do:
1) podatków, RSáDW oraz niepodatkowych QDOHĪQRĞFL EXGĪHWX SDĔVWZD oraz buGĪHWyZ jednostek VDPRU]ąGX terytorialnego, do których ustalania lub okreĞODQLD uprawnione Vą organy podatkowe;
2) (uchylony);
3) RSáDW\ skarbowej oraz RSáDW o których mowa w przepisach o podatkach i
RSáDWDFK lokalnych;
4) spraw z zakresu prawa podatkowego innych QLĪ wymienione w pkt 1, naleĪąF\FK do ZáDĞFLZRĞFL organów podatkowych.
§ 2. -HĪHOL RGUĊEQH przepisy nie VWDQRZLą inaczej, przepisy G]LDáX III stosuje VLĊ
UyZQLHĪ do RSáDW oraz niepodatkowych QDOHĪQRĞFL EXGĪHWX SDĔVWZD do których ustalenia lub RNUHĞOHQLD uprawnione Vą inne QLĪ wymienione w § 1 pkt 1
organy.
§ 3. Organom, o których mowa w § 2, SU]\VáXJXMą uprawnienia organów podatkowych.
§ 4. Przepisów ustawy nie stosuje VLĊ do ĞZLDGF]HĔ SLHQLĊĪQ\FK Z\QLNDMąF\FK ze
stosunków cywilnoprawnych.
Art. 3.
,OHNURü w ustawie jest mowa o:
2014-07-28

©Kancelaria Sejmu

s. 2/159

1) ustawach podatkowych – rozumie VLĊ przez to ustawy GRW\F]ąFH podatków,
RSáDW oraz niepodatkowych QDOHĪQRĞFL EXGĪHWRZ\FK RNUHĞODMąFH podmiot,
przedmiot opodatkowania, powstanie RERZLą]ku podatkowego, SRGVWDZĊ
opodatkowania, stawki podatkowe oraz UHJXOXMąFH prawa i RERZLą]NL organów podatkowych, podatników, SáDWQLNyZ i inkasentów, a WDNĪH ich QDVWĊpców prawnych oraz osób trzecich;
2) przepisach prawa podatkowego – rozumie VLĊ przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez 5]HF]SRVSROLWą 3ROVNą
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez
5]HF]SRVSROLWą 3ROVNą innych umów PLĊG]\QDURGRZ\FK GRW\F]ąF\FK problematyki podatkowej, a WDNĪH przepisy aktów wykonawczych wydanych na
podstawie ustaw podatkowych;
3) podatkach – rozumie VLĊ przez to UyZQLHĪ
a) zaliczki na podatki,
b) raty podatków, MHĪHOL przepisy prawa podatkowego SU]HZLGXMą SáDWQRĞü
podatku w ratach,
c) RSáDW\ oraz niepodatkowe QDOHĪQRĞci EXGĪHWRZH
4) NVLĊJDFK podatkowych – rozumie VLĊ przez to NVLĊJL rachunkowe, podatkoZą NVLĊJĊ przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których
prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów,
RERZLą]DQL Vą podatnicy, SáDWQLF\ lub inkasenci;
5) deklaracjach – rozumie VLĊ przez to UyZQLHĪ zeznania, wykazy oraz informacje, do których VNáDGDQLD RERZLą]DQL Vą na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, SáDWQLF\ i inkasenci;
6) ulgach podatkowych – rozumie VLĊ przez to przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, REQLĪNL albo zmniejszenia, których
zastosowanie powoduje REQLĪHQLH podstawy opodatkowania lub Z\VRNRĞFL
podatku, z Z\MąWNLHP REQLĪHQLD kwoty podatku QDOHĪQHJR o NZRWĊ podatku
naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i XVáXJ oraz
innych RGOLF]HĔ VWDQRZLąF\FK element konstrukcji tego podatku;
7) zwrocie podatku – rozumie VLĊ przez to zwrot UyĪQLF\ podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i XVáXJ a
WDNĪH inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego;
8) niepodatkowych QDOHĪQRĞFLDFK EXGĪHWRZ\FK – rozumie VLĊ przez to niebĊ
GąFH podatkami i RSáDWDPL QDOHĪQRĞFL VWDQRZLąFH dochód EXGĪHWX SDĔVWZD
lub EXGĪHWX jednostki VDPRU]ąGX terytorialnego, Z\QLNDMąFH ze stosunków
publicznoprawnych;
9) G]LDáDOQRĞFL gospodarczej – rozumie VLĊ przez to NDĪGą G]LDáDOQRĞü zarobNRZą w rozumieniu przepisów o swobodzie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, w
tym wykonywanie wolnego zawodu, a WDNĪH NDĪGą LQQą G]LDáDOQRĞü zarobNRZą Z\NRQ\ZDQą we ZáDVQ\P imieniu i na ZáDVQ\ lub cudzy rachunek,
nawet gdy inne ustawy nie ]DOLF]DMą tej G]LDáDOQRĞFL do G]LDáDOQRĞFL gospodarczej lub osoby Z\NRQXMąFHM WDNą G]LDáDOQRĞü – do SU]HGVLĊELRUFyZ
10) cenie transakcyjnej – rozumie VLĊ przez to FHQĊ przedmiotu transakcji zawieranej SRPLĊG]\ podmiotami SRZLą]DQ\PL w rozumieniu przepisów prawa
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podatkowego GRW\F]ąF\FK podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i XVáXJ
11) podmiocie krajowym – rozumie VLĊ przez to podmiot krajowy w rozumieniu
przepisów prawa podatkowego GRW\F]ąF\FK podatku dochodowego od osób
fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz zagraniczny zaNáDG w rozumieniu tych przepisów, SRáRĪRQ\ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
12) podmiocie zagranicznym – rozumie VLĊ przez to podmiot zagraniczny w rozumieniu przepisów prawa podatkowego GRW\F]ąF\FK podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz zagraniczny ]DNáDG podmiotu krajowego w rozumieniu tych przepisów, SRáoĪRQ\ poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
13) dokumencie elektronicznym – rozumie VLĊ przez to dokument elektroniczny,
o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji G]LDáDOQRĞFL podmiotów UHDOL]XMąF\FK zadania publiczne (Dz. U. Nr
64, poz. 565, z SyĨQ zm. 1));
<14) portalu podatkowym – UR]XPLHVLĊprzez to system teleinformatyczny
DGPLQLVWUDFMLSRGDWNRZHMVáXĪąF\GRNRQWDNWXRUJDQyZSRGDWNRZ\FK]
SRGDWQLNDPL SáDWQLNDPL L LQNDVHQWDPL D WDNĪH LFK QDVWĊSFDPL SUDwQ\PLRUD]RVREDPLWU]HFLPLZV]F]HJyOQRĞFLGRZQRV]HQLDSRGDĔVNáadania deklaracji oraz GRUĊF]DQLDSLVPRUJDQyZSRGDWNRZ\FK]DSRPoFąĞURGNyZNRPXQLNDFMLHOHNWURQLF]QHM!
Art. 3a.
§ 1. Deklaracje RNUHĞORQH w UR]SRU]ąG]HQLX wydanym na podstawie § 3 PRJą E\ü
VNáDGDQH za SRPRFą ĞURGków komunikacji elektronicznej.
[§ 2. Organ podatkowy lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej potwierdza, w formie dokumentu elektroQLF]QHJR]áRĪHQLHGHNODUDFML]DSRPRFąĞUodków komunikacji elektronicznej.]
<§ 2. Organ podatkowy, elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej lub portal podatkowy potwierdzaMą Z IRUPLH GRNXPHQWX HOHNWURQLF]QHJR ]áRĪHQLH GHNODUDFML ]D SRPRFą
ĞURGNyZNRPunikacji elektronicznej.>
§ 3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, rodzaje deklaracji, które PRJą E\ü VNáDGDQH za SRPRFą ĞURGNyZ komunikacji elektronicznej, PDMąF na Z]JOĊG]LH SRWU]HEĊ stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami podatkowymi oraz
F]ĊVWRWOLZRĞü VNáDGDQLD deklaracji.
Art. 3b.
§ 1. Deklaracja VNáDGDQD za SRPRFą ĞURGNyZ komunikacji elektronicznej powinna
]DZLHUDü

1)

=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]L1USR]
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.
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Dodany pkt 14 w
ar t. 3 wejdzie w
Ī\FLH
]
GQ
11.05.2014 r . (Dz. U.
z 2014 r . poz. 183).

Nowe brzmienie § 2
w art. 3a wejdzie w
Ī\FLH
]
GQ
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
RNUHĞORQ\P w RGUĊEQ\FK przepisach;
2) jeden podpis elektroniczny.
§ 2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem ZáDĞFLZ\P do spraw informatyzacji RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
1) (uchylony);
2) sposób SU]HV\áDQLD deklaracji i SRGDĔ za SRPRFą ĞURGNyZ komunikacji elektronicznej;
3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny E\ü opatrzone poszczególne typy deklaracji lub SRGDĔ
§ 3. :\GDMąF UR]SRU]ąG]HQLH o którym mowa w § 2, minister ZáDĞFLZ\ do spraw
finansów publicznych powinien XZ]JOĊGQLü:
1) SRWU]HEĊ zapewnienia EH]SLHF]HĔVWZD ZLDU\JRGQRĞFL i QLH]DSU]HF]DOQRĞFL
danych zawartych w deklaracjach i podaniach oraz SRWU]HEĊ ich ochrony
przed nieuprawnionym GRVWĊSHP
2) limity Z\VRNRĞFL ]RERZLą]DQLD podatkowego, kwoty QDGSáDW\ lub zwrotu
podatku Z\QLNDMąF\FK z deklaracji i rodzaj podatku, którego dotyczy deklaracja, a WDNĪH wymagania dla poszczególnych rodzajów podpisu RNUHĞORQH
w przepisach o podpisie elektronicznym, w V]F]HJyOQRĞFL dotyF]ąFH weryfikacji podpisu i znakowania czasem.
Art. 3c. (uchylony).
Art. 3d.
6NáDGDQLH deklaracji za SRPRFą ĞURGNyZ komunikacji elektronicznej wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), VWDURĞFLH PDUV]DáNRZL województwa UHJXOXMą odUĊEQH przepisy.
<Art. 3e.
2UJDQSRGDWNRZ\PRĪH]ZUyFLüVLĊGRSRGDWQLNDSáDWQLNDOXELQNDVHQWDR
Z\UDĪHQLH ]JRG\ QD GRUĊF]DQLH SLVP ZIRUPLH GRNXPHQWX HOHNWURQLF]QHJR
we wszystkich VSUDZDFKSRGDWNRZ\FK]DáDWZLDQ\FKSU]H]WHQRUJDQ
  : SU]\SDGNX Z\UDĪHQLD SU]H] SRGDWQLND SáDWQLND OXE LQNDVHQWD ]JRG\
o której mowa w § 1, organ podatkowy poucza ich o skutkach prawnych
Z\QLNDMąF\FK] Z\UDĪHQLDWHM]JRG\
  'R GRUĊF]DQLD R NWyU\P PRZD Z   VWRVXMH VLĊ SU]HSLV\ DUW D RUD]
art. 146.
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Dodane ar t. 3e i 3f
ZHMGą Z Ī\FLH ] GQ
11.05.2014 r . (Dz. U.
z 2014 r . poz. 183).
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Art. 3f.
,GHQW\ILNDFMDSRGDWQLNyZSáDWQLNyZLQNDVHQWyZLFKQDVWĊSFyZSUDZQ\FK
RUD] RVyE WU]HFLFK QD SRUWDOX SRGDWNRZ\P QDVWĊSXMH SU]H] ]DVWRVRZDQLH
kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w
XVWDZLH]GQLDZU]HĞQLDURSRGSLVLHHOHNWURQLF]Q\P ']8]
r. poz. 262) lub przez zastosowanie profilu zaufanego ePUAP w rozumieniu
DUW  SNW  XVWDZ\ ] GQLD  OXWHJR  U R LQIRUPDW\]DFML G]LDáDOQRĞFL
podPLRWyZUHDOL]XMąF\FK]DGDQLDSXEOLF]QH ']8]USR]RUD]]
2014 r. poz. 183).
0LQLVWHUZáDĞFLZ\GRVSUDZILQDQVyZSXEOLF]Q\FKRNUHĞOLZGURG]HUR]SoU]ąG]HQLD ]DNUHV L ZDUXQNL NRU]\VWDQLD ] SRUWDOX SRGDWNRZHJR PDMąF QD
Z]JOĊG]LHSRWU]HEĊ]DSHZQLHQLDEH]SLHF]HĔVWZDZLDU\JRGQRĞFLLQLH]DSU]eF]DOQRĞFLGDQ\FK]DZDUW\FKZHZQLRVNDFKGHNODUDFMDFKLSLVPDFKRUD]SoWU]HEĊLFKRFKURQ\SU]HGQLHXSUDZQLRQ\PGRVWĊSHP
0LQLVWHUZáDĞFLZ\GRVSUDZILQDQVyZSXEOLF]Q\FKPRĪHRNUHĞOLüZGURG]H
ro]SRU]ąG]HQLD LQQ\ VSRVyE LGHQW\ILNDFML QD SRUWDOX SRGDWNRZ\P QLĪ
przewidziany w § PDMąFQDZ]JOĊG]LHSRWU]HEĊXSRZV]HFKQLDQLDNRQWDkWyZ]RUJDQDPLSRGDWNRZ\PL]DSRĞUHGQLFWZHPSRUWDOXSRGDWNRZHJRRUD]
NRQLHF]QRĞü ]DSHZQLHQLD EH]SLHF]HĔVWZD SRXIQRĞFL L SHZQRĞFL Z SURFHVLH
identyfikacji.
0LQLVWHUZáDĞFLZ\GRVSUDZILQDQVyZSXEOLF]Q\FKRNUHĞOLZGURG]HUR]SoU]ąG]HQLD URG]DMH VSUDZ NWyUH PRJą E\ü ]DáDWZLDQH ] Z\NRU]\VWDQLHP
SRUWDOX SRGDWNRZHJR PDMąF QD Z]JOĊG]LH SRWU]HEĊ VWRSQLRZHJR XSowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami podatkowymi
oraz charakter tych spraw.
0LQLVWHUZáDĞFLZ\GRVSUDZILQDQVyZSXEOLF]Q\FKPRĪHZGURG]HUR]SoU]ąG]HQLDZVND]DüRUJDQ\SRGDWNRZHNWyUH]DáDWZLDMąVSUDZ\]Z\NRU]ystaniem portalu podatkowego, mDMąF QD Z]JOĊG]LH XVSUDZQLHQLH SUDF\
XU]ĊGyZLREVáXJLSRGDWQLNyZSáDWQLNyZLQNDVHQWyZLFKQDVWĊSFyZSUDwnych oraz osób trzecich.>
Art. 4.
2ERZLą]NLHP podatkowym jest Z\QLNDMąFD z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana SRZLQQRĞü przymusowego ĞZLDGF]HQLD SLHQLĊĪQHJR w ]ZLą]NX z zaistnieniem
zdarzenia RNUHĞORQHJR w tych ustawach.
Art. 5.
=RERZLą]DQLHP podatkowym jest Z\QLNDMąFH z RERZLą]NX podatkowego zobowią
zanie podatnika do ]DSáDFHQLD na rzecz Skarbu 3DĔVWZD województwa, powiatu albo
gminy podatku w Z\VRNRĞFL w terminie oraz w miejscu RNUHĞORQ\FK w przepisach
prawa podatkowego.
Art. 6.
Podatkiem jest publicznoprawne, QLHRGSáDWQH przymusowe oraz bezzwrotne ĞZLDdczenie SLHQLĊĪQH na rzecz Skarbu 3DĔVWZD województwa, powiatu lub gminy, wyniNDMąFH z ustawy podatkowej.
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Art. 7.
§ 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
QLHPDMąFD RVRERZRĞFL prawnej, SRGOHJDMąFD na mocy ustaw podatkowych obRZLą]NRZL podatkowemu.
§ 2. Ustawy podatkowe PRJą XVWDQDZLDü podatnikami inne podmioty QLĪ wymienione w § 1.
Art. 8.
3áDWQLNLHP jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna QLHPDMąFD
RVRERZRĞFL prawnej, RERZLą]DQD na podstawie przepisów prawa podatkowego do
obliczenia i pobrania od podatnika podatku i ZSáDFHQLD go we ZáDĞFLZ\P terminie
organowi podatkowemu.
Art. 9.
Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemają
ca RVRERZRĞFL prawnej, RERZLą]DQD do pobrania od podatnika podatku i ZSáDFHQLD
go we ZáDĞFLZ\P terminie organowi podatkowemu.
Art. 10.
§ 1. Wprowadzenie ]U\F]DáWRZDQHM formy opodatkowania nie pozbawia podatnika
PRĪOLZRĞFL dokonania wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje VLĊ MHĪHOL ustawy podatkowe nie SU]HZLGXMą PRĪOLZoĞFL wyboru przez podatnika formy opodatkowania.
Art. 11.
Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba ĪH ustawa podatkowa stanowi
inaczej.
Art. 12.
§ 1. -HĪHOL SRF]ąWNLHP terminu RNUHĞORQHJR w dniach jest pewne zdarzenie, przy
obliczaniu tego terminu nie XZ]JOĊGQLD VLĊ dnia, w którym zdarzenie QDVWąSiáR 8Sá\Z ostatniego z wyznaczonej liczby dni XZDĪD VLĊ za koniec terminu.
§ 2. Terminy RNUHĞORQH w tygodniach NRĔF]ą VLĊ z XSá\ZHP tego dnia w ostatnim
tygodniu, który odpowiada SRF]ąWNRZHPX dniowi terminu.
§ 3. Terminy RNUHĞORQH w PLHVLąFDFK NRĔF]ą VLĊ z XSá\ZHP tego dnia w ostatnim
PLHVLąFX który odpowiada SRF]ąWNRZHPX dniowi terminu, a gdyby takiego
dnia w ostatnim PLHVLąFX nie E\áR – w ostatnim dniu tego PLHVLąFD
§ 4. Terminy RNUHĞORQH w latach NRĔF]ą VLĊ z XSá\ZHP tego dnia w ostatnim roku,
który odpowiada SRF]ąWNRZHPX dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w
ostatnim roku nie E\áR – w dniu, który SRSU]HG]DáE\ EH]SRĞUHGQLR ten G]LHĔ
§ 5. -HĪHOL ostatni G]LHĔ terminu przypada na VRERWĊ lub G]LHĔ ustawowo wolny od
pracy, za ostatni G]LHĔ terminu XZDĪD VLĊ QDVWĊSQ\ G]LHĔ po dniu lub dniach
wolnych od pracy.
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§ 6. Termin XZDĪD VLĊ za zachowany, MHĪHOL przed jego XSá\ZHP pismo ]RVWDáR
[  Z\VáDQH Z IRUPLH GRNXPHQWX HOHNWURQLF]QHJR GR RUJDQX SRGDWNRZHJR D
nadDZFDRWU]\PDáXU]ĊGRZHSRWZLHUG]HQLHRGELRUX]
  Z\VáDQH Z IRUPLH GRNXPHQWX HOHNWURQLF]QHJR GR RUJDQX SRGDWNRZeJRDQDGDZFDRWU]\PDáXU]ĊGRZHSRĞZLDGF]HQLHRGELRUX!
2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529)
albo ]áRĪRQH w polskim XU]ĊG]LH konsularnym;
3) ]áRĪone przez ĪRáQLHU]D lub F]áRQND ]DáRJL statku morskiego w dowództwie
jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;
4) ]áRĪRQH przez RVREĊ SR]EDZLRQą ZROQRĞFL w administracji ]DNáDGX karnego;
5) ]áRĪRQH przez RVREĊ DUHV]WRZDQą w administracji aresztu ĞOHGF]HJR
'=,$à II
Organy podatkowe i ich ZáDĞFLZRĞü
5R]G]LDá 1
Organy podatkowe
Art. 13.
§ 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej ZáDĞFLZRĞFL jest:
1) naczelnik XU]ĊGX skarbowego, naczelnik XU]ĊGX celnego, wójt, burmistrz
(prezydent miasta), starosta albo PDUV]DáHN województwa – jako organ
pierwszej instancji;
2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej – jako:
a) organ RGZRáDZF]\ odpowiednio od decyzji naczelnika XU]ĊGX skarbowego lub naczelnika XU]ĊGX celnego,
b) organ pierwszej instancji, na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów,
c) organ RGZRáDZF]\ od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji;
3) VDPRU]ąGRZH kolegium RGZRáDZF]H – jako organ RGZRáDZF]\ od decyzji
wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo PDUV]DáND województwa.
§ 2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym
– jako:
1) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia QLHZDĪQRĞFL decyzji,
wznowienia SRVWĊSRZDQLD zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia
jej Z\JDĞQLĊFia – z XU]ĊGX
2) organ RGZRáDZF]\ od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt
1;
3) organ ZáDĞFLZ\ w sprawach SRUR]XPLHĔ GRW\F]ąF\FK ustalenia cen transakcyjnych;
4) organ ZáDĞFLZ\ w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego;
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5) organ ZáDĞFLZ\ w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spóá
dzielcze kasy RV]F]ĊGQRĞFLRZR-kredytowe o ]DáRĪRQ\FK i zlikwidowanych
rachunkach bankowych ]ZLą]DQ\FK z prowadzeniem G]LDáDOQRĞFL gospodarczej.
§ 3. Organami podatkowymi Z\ĪV]HJR stopnia Vą organy RGZRáDZF]H
Art. 13a.
Rada Ministrów PRĪH w drodze UR]SRU]ąG]HQLD QDGDü uprawnienia organów podatkowych:
1) Szefowi Agencji Wywiadu,
2) Szefowi Agencji %H]SLHF]HĔVWZD :HZQĊWU]QHJR
3) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
4) Szefowi 6áXĪE\ Wywiadu Wojskowego,
5) Szefowi 6áXĪE\ Kontrwywiadu Wojskowego
– MHĪHOL jest to uzasadnione RFKURQą informacji niejawnych i wymogami bezpieF]HĔVWZD SDĔVWZD
Art. 14.
§ 1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych sprawuje ogólny nadzór w
sprawach podatkowych.
§ 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych w celu wykonywania ustawowych ]DGDĔ w V]F]HJyOQRĞFL
]DGDĔ analityczno-sprawozdawczych, PRĪH SU]HWZDU]Dü dane Z\QLNDMąFH z
deklaracji podatkowych VNáDGDQ\FK do naczelników XU]ĊGyZ skarbowych oraz
naczelników XU]ĊGyZ celnych.
§ 3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w § 2, odbywa VLĊ z zachowaniem
przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
0LQLVWHUZáDĞFLZ\GRVSUDZILQDQVyZSXEOLF]Q\FK]DSHZQLDIXQNFMRQowanie portalu podatkowego i jest administratorem danych podatników,
SáDWQLNyZ LQNDVHQWyZ LFK QDVWĊSFyZ SUDZQ\FK RUD] RVyb trzecich koU]\VWDMąF\FK ] WHJR SRUWDOX Z UR]XPLHQLX SU]HSLVyZ XVWDZ\ ] GQLD 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
SR]]SyĨQ]P 2)).>

2)

=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQH 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.
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5R]G]LDá 1a
Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Art. 14a.
§ 1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych GąĪ\ do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe
oraz organy kontroli skarbowej, GRNRQXMąF w V]F]HJyOQRĞFL ich interpretacji, z
XU]ĊGX lub na wniosek, przy XZ]JOĊGQLHQLX orzecznictwa VąGyZ oraz TrybuQDáX Konstytucyjnego lub Europejskiego 7U\EXQDáX 6SUDZLHGOLZRĞFL (interpretacje ogólne); ZQLRVNRGDZFą nie PRĪH E\ü organ administracji publicznej.
§ 2. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien ]DZLHUDü uzasadnienie koQLHF]QRĞFL wydania interpretacji ogólnej, w V]F]HJyOQRĞFL
1) przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego
Z\PDJDMąF\FK wydania interpretacji ogólnej;
2) wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w
RNUHĞORQ\FK decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w
takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach SU]\V]á\FK oraz w takich samych stanach prawnych.
§ 3. ,QWHUSUHWDFMĊ RJyOQą wydaje VLĊ MHĪHOL w dniu ]áRĪHQLD wniosku w sprawach, o
których mowa w § 2 pkt 2, nie toczy VLĊ SRVWĊSRZDQLH podatkowe lub postĊ
powanie kontrolne organu kontroli skarbowej albo od decyzji lub na postanowienie nie ]RVWDáR wniesione RGZRáDQLH lub ]DĪDOHQLH
§ 4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych pozostawia wniosek o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia, MHĪHOL
1) nie Vą VSHáQLRQH warunki, o których mowa w § 2 i 3, lub wniosek nie VSHáQLD
innych wymogów RNUHĞORQ\FK przepisami prawa, lub
2) przedstawione we wniosku zagadnienie jest przedmiotem interpretacji ogólnej i stan prawny nie XOHJá w tym zakresie zmianie.
§ 5. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia wydaje siĊ postanowienie, na które VáXĪ\ ]DĪDOHQLH Postanowienie nie
zawiera danych LGHQW\ILNXMąF\FK VWURQĊ SRVWĊSRZDQLD w którym wydano deF\]MĊ postanowienie lub LQWHUSUHWDFMĊ LQG\ZLGXDOQą ZVND]DQą we wniosku o
wydanie interpretacji ogólnej. Przepisy UR]G]LDáyZ 14 i 16 G]LDáX IV stosuje
VLĊ odpowiednio.
§ 6. Prawo GRVWĊSX do akt sprawy wydania interpretacji ogólnej nie obejmuje danych LGHQW\ILNXMąF\FK VWURQĊ SRVWĊSRZDQLD w którym wydano GHF\]MĊ postanowienie lub LQWHUSUHWDFMĊ LQG\ZLGXDOQą ZVND]DQą we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej.
§ 7. Na pisemne ĪąGDQLH ministra ZáDĞFLZHJR do spraw finansów publicznych organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej SU]HND]XMą QLH]ZáRF]QLH akta
GRW\F]ąFH wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej decyzji,
SRVWDQRZLHĔ oraz interpretacji indywidualnych.
§ 8. 2SáDWD podlega zwrotowi Z\áąF]QLH w przypadku wydania interpretacji ogólnej. Zwrot RSáDW\ QDVWĊSXMH w terminie 7 dni od dnia opublikowania interpretacji ogólnej.
2014-07-28
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[:VSUDZDFKGRW\F]ąF\FKZ\GDZDQLDLQWHUSUHWDFMLRJyOQ\FKQDZQLRVHNSU]episy art. 14d, art. 14f, art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 129, art. 130, art.
íDUWDUWDUWDDUWDUWíDUWLDUW
RUD]SU]HSLV\UR]G]LDáXLG]LDáX,9VWRVXMHVLĊRGSRZLHGQLR]
  : VSUDZDFK GRW\F]ąF\FK Z\GDZDQLD LQWHUSUHWDFML RJyOQ\FK QD ZQLRVHN
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 DUWRUD]SU]HSLV\UR]G]LDáXLG]LaáX,9VWRVXMHVLĊRGSRZLHGQLR!

Nowe brzmienie § 9
w art. 14a wejdzie w
Ī\FLH
]
GQ
11.05.2014 r. (Dz. U.
z 2014 r. poz. 183).

§ 10. Minister wáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych w celu usprawnienia REVáugi wnioskodawców PRĪH w drodze UR]SRU]ąG]HQLD XSRZDĪQLü SRGOHJáH organy do wydawania, jako organ pierwszej instancji, SRVWDQRZLHĔ o których
mowa w § 5, oraz wykonywania F]\QQRĞFL o których mowa w § 7, RNUHĞODMąF
MHGQRF]HĞQLH ZáDĞFLZRĞü U]HF]RZą oraz PLHMVFRZą XSRZDĪQLRQ\FK organów.
§ 11. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych, ELRUąF pod XZDJĊ zapewnienie VSUDZQRĞFL SRVWĊSRZDQLD RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD wzór
wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, który zawiera dane LGHQW\ILNXMąFH
ZQLRVNRGDZFĊ dane wskazane w § 2, oraz sposób uiszczenia RSáDW\
Art. 14b.
[§ 1. Minister ZáDĞFLZ\GRVSUDZILQDQVyZSXEOLF]Q\FKQDSLVHPQ\ZQLRVHN]DLnWHUHVRZDQHJR Z\GDMH Z MHJR LQG\ZLGXDOQHM VSUDZLH SLVHPQą LQWHUSUHWDFMĊ
SU]HSLVyZSUDZDSRGDWNRZHJR LQWHUSUHWDFMĊLQG\ZLGXDOQą @
0LQLVWHUZáDĞFLZ\GRVSUDZILQDQVyZSXEOLF]Q\FKQDZQiosek zaintereVRZDQHJRZ\GDMHZMHJRLQG\ZLGXDOQHMVSUDZLHLQWHUSUHWDFMĊSU]HSLVyZ
SUDZDSRGDWNRZHJR LQWHUSUHWDFMĊLQG\ZLGXDOQą !
§ 2. Wniosek o LQWHUSUHWDFMĊ LQG\ZLGXDOQą PRĪH GRW\F]\ü ]DLVWQLDáHJR stanu faktycznego lub ]GDU]HĔ SU]\V]á\FK
§ 3. 6NáDGDMąF\ wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej RERZLą]DQ\ jest do
Z\F]HUSXMąFHJR przedstawienia ]DLVWQLDáHJR stanu faktycznego albo zdarzenia
SU]\V]áHJR oraz do przedstawienia ZáDVQHJR stanowiska w sprawie oceny
prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia SU]\V]áHJR
§ 4. :QLRVNXMąF\ o wydanie interpretacji indywidualnej VNáDGD RĞZLDGF]HQLH pod
rygorem RGSRZLHG]LDOQRĞFL karnej za IDáV]\ZH zeznania, ĪH elementy stanu
faktycznego REMĊWH wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu ]áRĪHQLD wniosku nie Vą przedmiotem WRF]ąFHJR VLĊ SRVWĊSRZDQLD podatkowego, kontroli
podatkowej, SRVWĊSRZDQLD kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz ĪH w
tym zakresie sprawa nie ]RVWDáD UR]VWU]\JQLĊWD co do jej istoty w decyzji lub
postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie
]áRĪHQLD IDáV]\ZHJR RĞZLDGF]HQLD wydana interpretacja indywidualna nie
Z\ZRáXMH skutków prawnych.
§ 5. Nie wydaje VLĊ interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu
faktycznego, które w dniu ]áRĪHQLD wniosku o LQWHUSUHWDFMĊ Vą przedmiotem
WRF]ąFHJR VLĊ SRVWĊSRZDQLD podatkowego, kontroli podatkowej, SRVWĊSRZDQLD
kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa zostaáD UR]VWU]\JQLĊWD co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
2014-07-28
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§ 6. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednoOLWRĞFL wydawanych ZLąĪąF\FK interpretacji i usprawnienia REVáXJL wnioskodawców PRĪH w drodze UR]SRU]ąG]HQLD XSRZDĪQLü SRGOHJáH organy do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie
RNUHĞODMąF MHGQRF]HĞQLH ZáDĞFLZRĞü U]HF]RZą i PLHMVFRZą XSRZDĪQLRQ\FK organów.
§ 7. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, wzór wniosku, o którym mowa w § 1, który zawiera dane identyfikuMąFH ZQLRVNRGDZFĊ oraz dane wskazane w § 2–5, oraz sposób uiszczenia RSáaty, o której mowa w art. 14f.
Art. 14c.
§ 1. Interpretacja indywidualna zawiera RFHQĊ stanowiska wnioskodawcy wraz z
uzasadnieniem prawnym tej oceny. 0RĪQD RGVWąSLü od uzasadnienia prawnego, MHĪHOL stanowisko wnioskodawcy jest SUDZLGáRZH w SHáQ\P zakresie.
§ 2. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie SUDZLGáRZHJR stanowiska wraz z uzasadnieniem
prawnym.
§ 3. Interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do
VąGX administracyjnego.
<§ 4. Interpretacja indywidualna wydana w formie dokumentu elektronicznego jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
]DSRPRFąZDĪQHJRNZDOLILNRZDQHJRFHUW\ILNDWX>
Art. 14d.
,QWHUSUHWDFMĊ LQG\ZLGXDOQą przepisów prawa podatkowego wydaje VLĊ bez ]EĊGQHM
]ZáRNL jednak nie SyĨQLHM QLĪ w terminie 3 PLHVLĊF\ od dnia otrzymania wniosku.
Do tego terminu nie wlicza VLĊ terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4.
Art. 14e.
§ 1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH z XU]ĊGX ]PLHQLü
Z\GDQą LQWHUSUHWDFMĊ RJyOQą lub LQG\ZLGXDOQą MHĪHOL stwierdzi jej nieprawiGáRZRĞü XZ]JOĊGQLDMąF w V]F]HJyOQRĞFL orzecznictwo VąGyZ 7U\EXQDáX
Konstytucyjnego lub Europejskiego 7U\EXQDáX 6SUDZLHGOLZRĞFL
§ 2. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej GRUĊF]D VLĊ podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja ]RVWDáD wydana.
Art. 14f.
§ 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega RSáDFLH w Z\VRNRĞFL
40 ]á NWyUą QDOHĪ\ ZSáDFLü w terminie 7 dni od dnia ]áRĪHQLD wniosku.
§ 2. W przypadku Z\VWąSLHQLD w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej RGUĊEQ\FK stanów faktycznych lub ]GDU]HĔ SU]\V]á\FK pobiera VLĊ
RSáDWĊ od NDĪGHJR przedstawionego we wniosku RGUĊEQHJR stanu faktycznego
lub zdarzenia SU]\V]áHJR

2014-07-28
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§ 2a. Zwrot QLHQDOHĪQHM RSáDW\ QDVWĊSXMH nie SyĨQLHM QLĪ w terminie 7 dni od dnia
]DNRĔF]HQLD SRVWĊSRZDQLD w sprawie wydania interpretacji.
§ 3. 2SáDWD o której mowa w § 1 i 2, stanowi dochód EXGĪHWX SDĔVWZD
Art. 14g.
§ 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej QLHVSHáQLDMąF\ wymogów
okreĞORQ\FK w art. 14b § 3 pozostawia VLĊ bez rozpatrzenia.
§ 2. (uchylony).
§ 3. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydaje VLĊ postanowienie,
na które VáXĪ\ ]DĪDOHQLH Przepisy UR]G]LDáyZ 14 i 16 G]LDáX IV stosuje VLĊ odpowiednio.
[Art. 14h.
:VSUDZDFKGRW\F]ąF\FKLQWHUSUHWDFMLLQG\ZLGXDOQHMVWRVXMHVLĊRGSRZLHGQLRSU]HSisy 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–DUWLDUWRUD]SU]HSLV\UR]G]LDáX
LG]LDáX,9]
<Art. 14h.
: VSUDZDFK GRW\F]ąF\FK LQWHUSUHWDFML LQG\ZLGXDOQHM VWRVXMH VLĊ RGSRZLHGQLR
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.
RUD]SU]HSLV\UR]G]LDáXLG]LDáX,9!
Art. 14i.
§ 1. Interpretacje ogólne Vą publikowane, bez ]EĊGQHM ]ZáRNi, w Dzienniku UrzĊ
dowym Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 2. Interpretacje indywidualne wraz z LQIRUPDFMą o dacie GRUĊF]HQLD Vą QLH]ZáRFznie przekazywane organom podatkowym ZáDĞFLZ\P ze Z]JOĊGX na zakres
spraw EĊGąF\FK przedmiotem interpretacji oraz ZáDĞFLZHPX organowi kontroli skarbowej.
§ 3. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usuQLĊFLX danych LGHQW\ILNXMąF\FK ZQLRVNRGDZFĊ oraz inne podmioty wskazane
w WUHĞFL interpretacji, Vą QLH]ZáRF]QLH zamieszczane w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Art. 14j.
§ 1. Stosownie do swojej ZáDĞFLZRĞFL interpretacje indywidualne wydaje wójt,
burmistrz (prezydent miasta), starosta lub PDUV]DáHN województwa.
§ 2. W zakresie, o którym mowa w § 1, RSáDWD za wydanie interpretacji indywidualnej stanowi dochód EXGĪHWX jednostki VDPRU]ąGX terytorialnego.
§ 3. W zakresie nieuregulowanym w § 1 i 2 stosuje VLĊ odpowiednio przepisy niniejszego UR]G]LDáX
2014-07-28
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Art. 14k.
§ 1. Zastosowanie VLĊ do interpretacji indywidualnej przed jej ]PLDQą lub przed doUĊF]HQLHP organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia VąGX
administracyjnego XFK\ODMąFHJR LQWHUSUHWDFMĊ LQG\ZLGXDOQą nie PRĪH V]NRG]Lü
wnioskodawcy, jak UyZQLHĪ w przypadku QLHXZ]JOĊGQLHQLD jej w rozstrzyJQLĊFLX sprawy podatkowej.
§ 2. Zastosowanie VLĊ do interpretacji ogólnej przed jej ]PLDQą nie PRĪH V]NRG]Lü
temu, kto VLĊ do niej ]DVWRVRZDá jak UyZQLHĪ w przypadku QLHXZ]JOĊGQLHQLD
jej w UR]VWU]\JQLĊFLX sprawy podatkowej.
§ 3. W zakresie ]ZLą]DQ\P z zastosowaniem VLĊ do interpretacji, która XOHJáD
zmianie, lub interpretacji QLHXZ]JOĊGQLRQHM w UR]VWU]\JQLĊFLX sprawy podatkowej, nie wszczyna VLĊ SRVWĊSRZDQLD w sprawach o SU]HVWĊSVWZD skarbowe
lub wykroczenia skarbowe, a SRVWĊSRZDQLH ZV]F]ĊWH w tych sprawach umarza
VLĊ oraz nie nalicza VLĊ odsetek za ]ZáRNĊ
Art. 14l.
W przypadku gdy skutki podatkowe ]ZLą]DQH ze zdarzeniem, któremu odpowiada
stan faktyczny EĊGąF\ przedmiotem interpretacji, PLDá\ miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed GRUĊF]HQLHP interpretacji indywidualnej, zastosowanie VLĊ do tej interpretacji nie zwalnia z RERZLą]NX ]DSáDW\ podatku.
Art. 14m.
§ 1. Zastosowanie VLĊ do interpretacji, która QDVWĊSQLH ]RVWDáD zmieniona lub nie
]RVWDáD XZ]JOĊGQLRQD w UR]VWU]\JQLĊFLX sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z RERZLą]NX ]DSáDW\ podatku w zakresie Z\QLNDMąF\P ze zdarzenia bĊ
GąFHJR przedmiotem interpretacji, MHĪHOL
1) ]RERZLą]DQLH nie ]RVWDáR SUDZLGáRZR wykonane w wyniku zastosowania VLĊ
do interpretacji, która XOHJáD zmianie, lub interpretacji QLHXZ]JOĊGQLRQHM w
UR]VWU]\JQLĊFLX sprawy podatkowej oraz
2) skutki podatkowe ]ZLą]DQH ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny EĊGąF\ przedmiotem interpretacji, PLDá\ miejsce po opublikowaniu
interpretacji ogólnej albo po GRUĊF]HQLX interpretacji indywidualnej.
§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, obejmuje:
1) w przypadku rocznego rozliczenia podatków – okres do NRĔFD roku podatkowego, w którym opublikowano ]PLHQLRQą LQWHUSUHWDFMĊ RJyOQą GRUĊF]ono ]PLHQLRQą LQWHUSUHWDFMĊ LQG\ZLGXDOQą albo GRUĊF]RQR organowi podatkowemu odpis orzeczenia VąGX administracyjnego XFK\ODMąFHJR interpretaFMĊ LQG\ZLGXDOQą ze stwierdzeniem jego SUDZRPRFQRĞFL
2) w przypadku kwartalnego rozliczenia podatków – okres do NRĔFD kZDUWDáX
w którym opublikowano ]PLHQLRQą LQWHUSUHWDFMĊ RJyOQą GRUĊF]RQR zmieQLRQą LQWHUSUHWDFMĊ LQG\ZLGXDOQą albo GRUĊF]RQR organowi podatkowemu
odpis orzeczenia VąGX administracyjnego XFK\ODMąFHJR LQWHUSUHWDFMĊ indyZLGXDOQą ze stwierdzeniem jego SUDZRPRFQRĞFL oraz NZDUWDá QDVWĊSQ\
3) w przypadku PLHVLĊF]QHJR rozliczenia podatków – okres do NRĔFD PLHVLąFD
w którym opublikowano ]PLHQLRQą LQWHUSUHWDFMĊ RJyOQą GRUĊF]RQR zmie2014-07-28
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QLRQą LQWHUSUHWDFMĊ LQG\ZLGXDOQą albo GRUĊF]RQR organowi podatkowemu
odpis orzeczenia VąGX administracyjnego XFK\ODMąFHJR LQWHUSUHWDFMĊ indyZLGXDOQą ze stwierdzeniem jego SUDZRPRFQRĞFL oraz PLHVLąF QDVWĊSQ\
§ 3. Na wniosek podatnika, który ]DVWRVRZDá VLĊ do interpretacji, w decyzji RNUHĞOaMąFHM lub XVWDODMąFHM Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego organ podatkowy
RNUHĞOD UyZQLHĪ Z\VRNRĞü podatku REMĊWHJR zwolnieniem, o którym mowa w
§ 1, albo – w przypadku uiszczenia podatku w zakresie REMĊW\P tym zwolnieniem – RNUHĞOD Z\VRNRĞü QDGSáDW\
§ 4. Organ podatkowy informuje podatnika w formie pisemnej o dacie GRUĊF]HQLD
odpisu orzeczenia, o którym mowa w § 2, SRGDMąF MHGQRF]HĞQLH informacje, z
jakim dniem NRĔF]\ VLĊ okres zwolnienia z RERZLą]NX SáDFHQLD podatku wyQLNDMąFHJR z uchylonej przez orzeczenie interpretacji.
Art. 14n.
§ 1. Przepisy art. 14k i art. 14m stosuje VLĊ odpowiednio w przypadku:
1) zastosowania VLĊ przez VSyáNĊ do interpretacji indywidualnej wydanej przed
powstaniem VSyáNL na wniosek osób SODQXMąF\FK utworzenie tej VSyáNL – w
zakresie GRW\F]ąF\P G]LDáDOQRĞci tej VSyáNL
2) zastosowania VLĊ przez RGG]LDá lub przedstawicielstwo do interpretacji indywidualnej GRW\F]ąFHM G]LDáDOQRĞFL tego RGG]LDáX lub przedstawicielstwa wydanej przed powstaniem tego RGG]LDáX lub przedstawicielstwa na wniosek
WZRU]ąFHJR je SU]HGVLĊELRUF\
§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, ]PLHQLRQą LQWHUSUHWDFMĊ LQG\ZLGXDOQą
GRUĊF]D VLĊ odpowiednio VSyáFH RGG]LDáRZL lub przedstawicielstwu, wskazanym przez ZQLRVNXMąFHJR o wydanie interpretacji indywidualnej.
Art. 14o.
§ 1. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie RNUHĞORQ\P w art.
14d uznaje VLĊ ĪH w dniu QDVWĊSXMąF\P po dniu, w którym XSá\Qąá termin wydania interpretacji, ]RVWDáD wydana interpretacja VWZLHUG]DMąFD SUDZLGáRZRĞü
stanowiska wnioskodawcy w SHáQ\P zakresie.
§ 2. Przepisy art. 14e i art. 14i § 2 stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 14p.
Przepisy niniejszego UR]G]LDáX stosuje VLĊ odpowiednio do QDOHĪQRĞFL SáDWQLNyZ lub
inkasentów, ]RERZLą]DĔ osób trzecich oraz do QDOHĪQRĞFL o których mowa w art. 52
§ 1.
5R]G]LDá 2
:áDĞFLZRĞü organów podatkowych
Art. 15.
§ 1. Organy podatkowe SU]HVWU]HJDMą z XU]ĊGX swojej ZáDĞFLZRĞFL rzeczowej i
miejscowej.
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§ 2. :áDĞFLZRĞü rzeczowa i miejscowa jest ustalana z XZ]JOĊGQLHQLHP UyZQLHĪ zakresu ]DGDĔ i terytorialnego ]DVLĊJX G]LDáDQLD organów podatkowych, RNUHĞOonych na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów, w V]F]HJyOQRĞFL przepisów o wprowadzeniu programów SLORWDĪRZ\FK o których mowa w art. 5 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o XU]ĊGDFK i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004
r. Nr 121, poz. 1267, z SyĨQ zm.3)).
Art. 16.
:áDĞFLZRĞü U]HF]RZą organów podatkowych ustala VLĊ ZHGáXJ przepisów RNUHĞODMą
cych zakres ich G]LDáDQLD
Art. 17.
§ 1. -HĪHOL ustawy podatkowe nie VWDQRZLą inaczej, ZáDĞFLZRĞü PLHMVFRZą organów
podatkowych ustala VLĊ ZHGáXJ miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, SáDWQLND inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.
§ 2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH RNUHĞOLü w drodze
UR]SRU]ąG]HQLD ZáDĞFLZRĞü PLHMVFRZą organów podatkowych w sprawach
niektórych ]RERZLą]DĔ podatkowych lub poszczególnych kategorii podatników, SáDWQLNyZ lub inkasentów w sposób odmienny QLĪ RNUHĞORQ\ w § 1,
XZ]JOĊGQLDMąF w V]F]HJyOQRĞFL posiadanie miejsca zamieszkania lub siedziby
za JUDQLFą miejsce uzyskiwania dochodów oraz miejsce SRáRĪHQLD przedmiotu
opodatkowania.
Art. 17a.
Organem podatkowym ZáDĞFLZ\P miejscowo w sprawie orzeczenia o odpowieG]LDOQRĞFL podatkowej osoby trzeciej jest organ podatkowy ZáDĞFLZ\ dla podatnika,
SáDWQLND lub inkasenta.
Art. 18.
§ 1. -HĪHOL w trakcie roku podatkowego lub RNUHĞORQHJR w RGUĊEQ\FK przepisach
innego okresu rozliczeniowego QDVWąSL zdarzenie SRZRGXMąFH ]PLDQĊ ZáDĞFiZRĞFL miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym ZáDĞFLZ\P
miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który
E\á ZáDĞFLZ\ w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.
§ 2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH RNUHĞOLü w drodze
UR]SRU]ąG]HQLD przypadki, w których, w razie zmiany ZáDĞFLZRĞFL miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego, ZáDĞFLZ\P organem podatkowym jest organ inny QLĪ wymieniony w § 1, XZ]JOĊGQLDMąF w
V]F]HJyOQRĞFL ]PLDQĊ miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby podatnika.

3)

=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]UNr 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.
2014-07-28
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Art. 18a.
-HĪHOL po ]DNRĔF]HQLX roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego QDVWąSL
zdarzenie SRZRGXMąFH ]PLDQĊ ZáDĞFLZRĞFL miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym ZáDĞFLZ\P miejscowo w sprawach GRW\F]ąF\FK poprzednich lat
podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ ZáDĞFLZ\ po zaistnieniu tych ]GDU]HĔ z ]DVWU]HĪHQLHP art. 18b.
Art. 18b.
Organy podatkowe ZáDĞFLZH w dniu ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD podatkowego lub kontroli podatkowej SR]RVWDMą ZáDĞFLZH w sprawie, której to SRVWĊSRZDQLH lub kontrola
dotyczy, FKRFLDĪE\ w trakcie SRVWĊSRZDQLD lub kontroli QDVWąSLáR zdarzenie powoduMąFH ]PLDQĊ ZáDĞFLZRĞFL
Art. 19.
§ 1. Spory o ZáDĞFLZRĞü rozstrzyga:
1) PLĊG]\ naczelnikami XU]ĊGyZ skarbowych G]LDáDMąF\FK na obszarze ZáaĞFLZRĞFL miejscowej tego samego dyrektora izby skarbowej – dyrektor tej
izby skarbowej;
2) PLĊG]\ naczelnikami XU]ĊGyZ skarbowych G]LDáDMąF\FK na obszarze ZáaĞFLZRĞFL miejscowych UyĪQ\FK dyrektorów izb skarbowych – minister ZáaĞFLZ\ do spraw finansów publicznych;
3) PLĊG]\ naczelnikami XU]ĊGyZ celnych G]LDáDMąF\FK na obszarze ZáDĞFLZoĞFL miejscowej tego samego dyrektora izby celnej – dyrektor tej izby celnej;
4) PLĊG]\ naczelnikami XU]ĊGyZ celnych G]LDáDMąF\FK na obszarze ZáDĞFLZoĞFL miejscowej UyĪQ\FK dyrektorów izb celnych – minister ZáDĞFLZ\ do
spraw finansów publicznych;
5) PLĊG]\ wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), VWDURVWą albo marszaá
kiem województwa a naczelnikiem XU]ĊGX skarbowego lub naczelnikiem
XU]ĊGX celnego – VąG administracyjny;
6) PLĊG]\ wójtami, burmistrzami (prezydentami miast) i starostami – wspólne
dla nich VDPRU]ąGRZH kolegium RGZRáDZF]H a w razie braku takiego kolegium – VąG administracyjny;
7) PLĊG]\ PDUV]DáNDPL województw – VąG administracyjny;
8) w SR]RVWDá\FK przypadkach – minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych.
§ 2. Spór o ZáDĞFLZRĞü rozstrzyga VLĊ w drodze postanowienia, na wniosek organu
EĊGąFHJR VWURQą sporu.
§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 4, wniosek o UR]VWU]\JQLĊFLH
sporu wnosi odpowiednio naczelnik XU]ĊGX skarbowego lub naczelnik XU]ĊGX
celnego za SRĞUHGQLFWZHP odpowiednio ZáDĞFLZHJR dyrektora izby skarbowej
lub dyrektora izby celnej.
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Art. 20.
Do czasu UR]VWU]\JQLĊFLD sporu o ZáDĞFLZRĞü organ podatkowy, na którego obszarze
QDVWąSLáR ZV]F]ĊFLH SRVWĊSRZDQLD podejmuje tylko te F]\QQRĞFL które Vą QLH]EĊGQH
ze Z]JOĊGX na interes publiczny lub ZDĪQ\ interes strony.
'=,$à IIa
Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
Art. 20a.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych, zwany w niniejszym dziale „organem ZáDĞFLZ\P w sprawie porozumienia”, na wniosek podmiotu krajowego,
uznaje SUDZLGáRZRĞü wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej miĊ
dzy:
1) SRZLą]DQ\PL ze VREą podmiotami krajowymi lub
2) podmiotem krajowym SRZLą]DQ\P z podmiotem zagranicznym a tym podmiotem zagranicznym, lub
3) podmiotem krajowym SRZLą]DQ\P z podmiotem zagranicznym a innymi
podmiotami krajowymi SRZLą]DQ\PL z tym samym podmiotem zagranicznym
– dalej zwane „porozumieniem jednostronnym”.
Art. 20b.
§ 1. Organ ZáDĞFLZ\ w sprawie porozumienia, na wniosek podmiotu krajowego, po
uzyskaniu zgody ZáDG]\ podatkowej ZáDĞFLZHM dla podmiotu zagranicznego
SRZLą]DQHJR z ZQLRVNRGDZFą uznaje SUDZLGáRZRĞü wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej PLĊG]\ podmiotem krajowym SRZLą]DQ\P
z podmiotem zagranicznym a tym podmiotem zagranicznym (porozumienie
dwustronne).
§ 2. W przypadku gdy porozumienie dotyczy podmiotów zagranicznych z ZLĊFHM
QLĪ jednego SDĔVWZD jego zawarcie wymaga zgody ZáDG] podatkowych paĔ
stw, ZáDĞFLZ\FK dla podmiotów zagranicznych, z którymi ma E\ü dokonywana transakcja (porozumienie wielostronne).
Art. 20c.
Porozumienie obejmuje transakcje, które ]RVWDQą dokonane po ]áRĪHQLX wniosku o
zawarcie porozumienia, jak i transakcje, których UHDOL]DFMĊ UR]SRF]ĊWR przed dniem
]áRĪHQLD wniosku. Porozumienia nie zawiera VLĊ w zakresie transakcji, których reali]DFMĊ UR]SRF]ĊWR przed dniem ]áRĪHQLD wniosku o zawarcie porozumienia, a które w
dniu ]áRĪHQLD wniosku Vą REMĊWH SRVWĊSowaniem podatkowym, NRQWUROą SRGDWNRZą
SRVWĊSRZDQLHP kontrolnym prowadzonym przez organ kontroli skarbowej lub poVWĊSRZDQLHP przed VąGHP administracyjnym.
Art. 20d.
§ 1. W przypadku gdy ZáDG]D podatkowa ZáDĞFLZD dla podmiotu zagranicznego
nie Z\UDĪD zgody na zawarcie porozumienia lub istnieje uzasadnione prawdo2014-07-28
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SRGRELHĔVWZR QLHZ\UDĪHQLD takiej zgody w terminie 6 PLHVLĊF\ od dnia wyVWąSLHQLD o QLą organ ZáDĞFLZ\ w sprawie porozumienia zawiadamia o tym
ZQLRVNRGDZFĊ
§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, wnioskodawca PRĪH w terminie 30 dni
od dnia GRUĊF]HQLD zawiadomienia:
1) Z\FRIDü wniosek o zawarcie porozumienia – za zwrotem SRáRZ\ wniesionej
RSáDW\
2) ]PLHQLü wniosek o zawarcie porozumienia dwustronnego na wniosek o zawarcie porozumienia jednostronnego – za zwrotem jednej czwartej wniesionej RSáDW\
3) ]PLHQLü wniosek o zawarcie porozumienia wielostronnego na wniosek o
zawarcie porozumienia dwustronnego, MHĪHOL ZáDG]D podatkowa tylko jednego SDĔVWZD Z\UDĪD ]JRGĊ na zawarcie porozumienia – za zwrotem jednej
czwartej wniesionej RSáDW\
4) ]DDNFHSWRZDü zawarcie porozumienia dwustronnego lub wielostronnego bez
XZ]JOĊGQLHQLD tych podmiotów zagranicznych SRZLą]DQ\FK których dotyF]ą przeszkody wymienione w § 1 – bez zmiany Z\VRNRĞFL RSáDW\
Art. 20e.
Przed ]áRĪHQLHP wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych podmiot krajowy zainteresowany zawarciem porozumienia PRĪH ]ZUyFLü
VLĊ do organu ZáDĞFLZHJR w sprawie porozumienia o Z\MDĞQLHQLH wszelkich ZąWSOiZRĞFL GRW\F]ąF\FK zawierania porozumienia w indywidualnej sprawie, a w szczeJyOQRĞFL FHORZRĞFL zawierania porozumienia, zakresu QLH]EĊGQ\FK informacji, trybu
i przypuszczalnego terminu zawarcia porozumienia oraz przewidywanych warunków
i czasu jego RERZLą]\ZDQLD
Art. 20f.
:QLRVNXMąF\ o zawarcie porozumienia RERZLą]DQ\ jest do przedstawienia:
1) propozycji stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej, a w szczególnoĞFL wskazania jednej z metod, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub przepisach o podatku dochodowym od
osób fizycznych;
2) opisu sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do transakcji, która ma E\ü przedmiotem porozumienia, a w V]F]HJyOQRĞFL do wskazania:
a) zasad kalkulacji ceny transakcyjnej,
b) prognoz finansowych, na których opiera VLĊ kalkulacja ceny transakcyjnej,
c) analizy danych porównawczych, jakie wykorzystano do kalkulacji ceny
transakcyjnej;
3) RNROLF]QRĞFL PRJąF\FK PLHü ZSá\Z na SUDZLGáRZH ustalenie ceny transakcyjnej, a w V]F]HJyOQRĞFL
a) rodzaju, przedmiotu i ZDUWRĞFL transakcji, która ma E\ü przedmiotem
porozumienia,
2014-07-28
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b) opisu przebiegu transakcji, w tym analizy aktywów, funkcji i ryzyk
stron transakcji, a WDNĪH opisu przewidywanych przez strony transakcji
kosztów ]ZLą]DQ\FK z WUDQVDNFMą oraz opisu strategii gospodarczej
stron transakcji i innych RNROLF]QRĞFL MHĪHOL ta strategia lub okolicznoĞFL PDMą ZSá\Z na FHQĊ przedmiotu transakcji,
c) danych GRW\F]ąF\FK sytuacji gospodarczej w EUDQĪ\ w której prowadzi
G]LDáDOQRĞü wnioskodawca, w tym danych GRW\F]ąF\FK operacji gospodarczych zawieranych przez podmioty QLHSRZLą]DQH które wykorzystano do VSRU]ąG]HQLD kalkulacji ceny transakcyjnej,
d) struktury organizacyjnej i NDSLWDáRZHM wnioskodawcy oraz podmiotów z
nim SRZLą]DQ\FK które Vą VWURQą transakcji, oraz opisu stosowanych
przez podmioty SRZLą]DQH zasad UDFKXQNRZRĞFL finansowej;
4) dokumentów PDMąF\FK istotny ZSá\Z na Z\VRNRĞü ceny transakcyjnej, a w
V]F]HJyOQRĞFL tekstów umów, SRUR]XPLHĔ i innych dokumentów wskazują
cych na zamiary stron transakcji;
5) propozycji okresu RERZLą]\ZDQLD porozumienia;
6) wykazu podmiotów SRZLą]DQ\FK z którymi ma E\ü dokonywana transakcja, wraz z ich ]JRGą na SU]HGáRĪHQLH organowi ZáDĞFLZHPX w sprawie porozumienia wszelkich dokumentów GRW\F]ąF\FK transakcji i ]áRĪHQLD nie]EĊGQ\FK Z\MDĞQLHĔ
Art. 20g.
§ 1. W razie istnienia ZąWSOLZRĞFL GRW\F]ąF\FK wybranej przez ZQLRVNXMąFHJR metody ustalania ceny transakcyjnej i zasad jej stosowania lub ZąWSOLZRĞFL do
WUHĞFL dokumentów ]DáąF]RQ\FK do wniosku, organ ZáDĞFLZ\ w sprawie porozumienia zwraca VLĊ o Z\MDĞQLHQLH tych ZąWSOLZRĞFL lub SU]HGáRĪHQLH dokumentów X]XSHáQLDMąF\FK
§ 2. W celu Z\MDĞQLHQLD ZąWSOLZRĞFL o których mowa w § 1, organ ZáDĞFLZ\ w
sprawie porozumienia PRĪH RUJDQL]RZDü spotkanie uzgodnieniowe.
§ 3. Ze spotkania uzgodnieniowego VSRU]ąG]D VLĊ SURWRNyá Przebieg spotkania
uzgodnieniowego PRĪH E\ü ponadto utrwalony za SRPRFą aparatury rejestruMąFHM obraz i GĨZLĊN lub na informatycznych QRĞQLNDFK danych.
Art. 20h.
§ 1. Do czasu wydania decyzji wnioskodawca PRĪH ]PLHQLü SURSR]\FMĊ wyboru i
stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej, z ]DVWU]HĪHQLHP § 2.
§ 2. -HĪHOL w toku SRVWĊSRZDQLD organ ZáDĞFLZ\ w sprawie porozumienia stwierdzi
istnienie przeszkód, które nie SR]ZDODMą na zaakceptowanie wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej przedstawionej we wniosku, zawiadamia o tych przeszkodach ZQLRVNRGDZFĊ oraz proponuje LQQą PHWRGĊ
ustalania ceny transakcyjnej. Zawiadomienie powinno ]DZLHUDü uzasadnienie
faktyczne i prawne. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia GRUĊF]HQLD zawiadomienia PRĪH ]PLHQLü wniosek lub ]áRĪ\ü dodatkowe Z\MDĞQLHQLD i dokumenty.
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Art. 20i.
§ 1. W sprawach o uznanie SUDZLGáRZRĞFL wyboru i stosowania metody ustalania
ceny transakcyjnej PLĊG]\ podmiotami SRZLą]DQ\PL wydaje VLĊ GHF\]MĊ
]ZDQą dalej ÄGHF\]Mą w sprawie porozumienia”.
§ 2. 'HF\]MĊ w sprawie porozumienia GRUĊF]D VLĊ podmiotom SRZLą]DQ\P (krajowym i zagranicznym), z którymi PDMą E\ü dokonywane transakcje, a w przypadku SRUR]XPLHĔ dwustronnych lub wielostronnych – UyZQLHĪ ZáDG]RP podatkowym ZáDĞFLZ\P dla podmiotów zagranicznych oraz naczelnikowi urzĊ
du skarbowego i dyrektorowi XU]ĊGX kontroli skarbowej ZáDĞFLZ\P dla wnioskodawcy oraz ZáDĞFLZ\P dla podmiotów krajowych SRZLą]DQ\FK z wnioVNRGDZFą EĊGąF\FK stronami transakcji REMĊWHM GHF\]Mą w sprawie porozumienia.
§ 3. Decyzja w sprawie porozumienia zawiera w V]F]HJyOQRĞFL
1) oznaczenie podmiotów REMĊW\FK porozumieniem;
2) wskazanie ZDUWRĞFL transakcji REMĊW\FK porozumieniem;
3) wskazanie rodzaju, przedmiotu transakcji REMĊW\FK porozumieniem oraz
okresu, którego ono dotyczy;
4) wskazanie metody ustalania ceny transakcyjnej, algorytmu kalkulacji ceny
oraz innych UHJXá stosowania metody;
5) RNUHĞOHQLH istotnych warunków EĊGąF\FK SRGVWDZą stosowania metody, o
której mowa w pkt 4, z XZ]JOĊGQLHQLHP SRG]LDáX ryzyka, SHáQLRQ\FK funkcji przez podmioty oraz PDUĪ\ realizowanej przez podmioty, o których mowa w pkt 1;
6) termin RERZLą]\ZDQLD decyzji.
§ 4. Termin RERZLą]\ZDQLD decyzji w sprawie porozumienia nie PRĪH E\ü GáXĪV]\
QLĪ 5 lat.
§ 5. Termin RERZLą]\ZDQLD decyzji w sprawie porozumienia PRĪH E\ü SU]HGáXĪany na kolejne SLĊFLROHWQLH okresy na wniosek podmiotu SRZLą]DQHJR ]áRĪRQ\
nie SyĨQLHM QLĪ na 6 PLHVLĊF\ przed XSá\ZHP tego terminu, MHĪHOL kryteria
uznanej w tej decyzji metody ustalania ceny transakcyjnej PLĊG]\ podmiotami
SRZLą]DQ\PL nie XOHJá\ zmianie.
§ 6. 3U]HGáXĪHQLH terminu RERZLą]\ZDQLD decyzji w sprawie porozumienia nastĊ
puje w drodze decyzji.
Art. 20j.
§ 1. 3RVWĊSRZDQLH w sprawie porozumienia jednostronnego powinno E\ü zakoĔ
czone bez ]EĊGQHM ]ZáRNL jednak nie SyĨQLHM QLĪ w FLąJX 6 PLHVLĊF\ od dnia
jego ZV]F]ĊFLD
§ 2. 3RVWĊSRZDQLH w sprawie porozumienia dwustronnego powinno E\ü ]DNRĔF]one bez ]EĊGQHM ]ZáRNL jednak nie SyĨQLHM QLĪ w FLąJX roku od dnia jego
ZV]F]ĊFLD
§ 3. 3RVWĊSRZDQLH w sprawie porozumienia wielostronnego powinno E\ü zakoĔ
czone bez ]EĊGQHM ]ZáRNL jednak nie SyĨQLHM QLĪ w FLąJX 18 PLHVLĊF\ od dnia
jego ZV]F]ĊFLD
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Art. 20k.
§ 1. W przypadku zmiany stosunków gospodarczych SRZRGXMąFHM UDĪąFą nieadeNZDWQRĞü wyboru i stosowania uznanej za SUDZLGáRZą metody ustalania ceny
transakcyjnej, decyzja w sprawie porozumienia PRĪH E\ü zmieniona lub uchylona przez organ ZáDĞFLZ\ w sprawie porozumienia przed XSá\ZHP ustalonego terminu jej RERZLą]\ZDQLD Zmiana lub uchylenie decyzji QDVWĊSXMH na
wniosek strony lub z XU]ĊGX
§ 2. 3RVWĊSRZDQLH ZV]F]ĊWH na wniosek strony:
1) w sprawie zmiany decyzji powinno E\ü ]DNRĔF]RQH bez ]EĊGQHM ]ZáRNL
jednak nie SyĨQLHM QLĪ w FLąJX 2 PLHVLĊF\ od dnia jego ZV]F]ĊFLD
2) w sprawie uchylenia decyzji powinno E\ü ]DNRĔF]RQH bez ]EĊGQHM ]ZáRNL
jednak nie SyĨQLHM QLĪ w FLąJX PLHVLąFD od dnia jego ZV]F]ĊFLD
Art. 20l.
§ 1. W przypadku QLHVSHáQLHQLD warunków, o których mowa w art. 20i § 3 pkt 3–5,
RNUHĞORQ\FK w decyzji w sprawie porozumienia, organ ZáDĞFLZ\ w sprawie
porozumienia stwierdza z XU]ĊGX jej Z\JDĞQLĊFLH
§ 2. Decyzja VWZLHUG]DMąFD Z\JDĞQLĊFLH o której mowa w § 1, Z\ZRáXMH skutki
prawne od dnia GRUĊF]HQLD decyzji, której Z\JDĞQLĊFLH stwierdza.
Art. 20m.
§ 1. Wniosek o uznanie SUDZLGáRZRĞFL wyboru i stosowania metody ustalania ceny
transakcyjnej PLĊG]\ podmiotami SRZLą]DQ\PL oraz wniosek, o którym mowa
w art. 20i § 5, podlega RSáDFLH ZSáDFDQHM na rachunek organu ZáDĞFLZHJR w
sprawie porozumienia, w terminie 7 dni od dnia ]áRĪHQLD wniosku.
§ 2. :\VRNRĞü RSáDW\ od wniosku w sprawie porozumienia wynosi 1 procent warWRĞFL transakcji EĊGąFHM przedmiotem porozumienia, przy czym dla porozumienia:
1) jednostronnego:
a) GRW\F]ąFHJR Z\áąF]QLH podmiotów krajowych – wynosi nie mniej QLĪ
5000 ]á i nie ZLĊFHM QLĪ 50 000 ]á
b) GRW\F]ąFHJR podmiotu zagranicznego – wynosi nie mniej QLĪ 20 000 ]á
i nie ZLĊFHM QLĪ 100 000 ]á
2) dwustronnego lub wielostronnego – wynosi nie mniej QLĪ 50 000 ]á i nie
ZLĊFHM QLĪ 200 000 ]á
§ 3. :\VRNRĞü RSáDW\ od wniosku o SU]HGáXĪHQLH terminu RERZLą]\ZDQLD decyzji
w sprawie porozumienia wynosi SRáRZĊ Z\VRNRĞFL RSáDW\ QDOHĪQHM od wniosku o zawarcie porozumienia.
Art. 20n.
§ 1. -HĪHOL w toku SRVWĊSRZDQLD w sprawie zawarcia porozumienia organ ZáDĞFLZ\
w sprawie porozumienia stwierdzi, LĪ ZDUWRĞü transakcji, która PRĪH E\ü
przedmiotem porozumienia, ]RVWDáD we wniosku podana w ]DQLĪRQHM wysokoĞFL organ ten ustala Z\VRNRĞü RSáDW\ X]XSHáQLDMąFHM obliczonej zgodnie z art.
20m § 2.
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§ 2. Na postanowienie w sprawie RSáDW\ X]XSHáQLDMąFHM VáXĪ\ ]DĪDOHQLH
Art. 20o.
2SáDW\ o których mowa w art. 20m i art. 20n, VWDQRZLą dochód EXGĪHWX SDĔVWZD
Art. 20p.
Koszty SRVWĊSRZDQLD o których mowa w art. 265 § 1 pkt 1 i 3, REFLąĪDMą podmiot
VNáDGDMąF\ wniosek o uznanie SUDZLGáRZRĞFL wyboru i stosowania metody ustalania
ceny transakcyjnej PLĊG]\ podmiotami SRZLą]DQ\PL
Art. 20q.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje VLĊ odpowiednio przepisy G]LDáX IV.
Art. 20r.
Przepisy niniejszego G]LDáX stosuje VLĊ odpowiednio w stosunkach SRPLĊG]\ podmiotem PDMąF\P VLHG]LEĊ lub ]DNáDG na terytorium jednego SDĔVWZD a jego zagranicznym ]DNáDGHP w rozumieniu przepisów prawa podatkowego GRW\F]ąF\FK podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, w
zakresie przypisania F]ĊĞFL dochodu do podmiotu krajowego.
'=,$à III
=RERZLą]DQLD podatkowe
5R]G]LDá 1
Powstawanie ]RERZLą]DQLD podatkowego
Art. 21.
§ 1. =RERZLą]DQLH podatkowe powstaje z dniem:
1) zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa ZLąĪH powstanie takiego
]RERZLą]DQLD
2) GRUĊF]HQLD decyzji organu podatkowego, XVWDODMąFHM Z\VRNRĞü tego zoboZLą]DQLD
§ 2. -HĪHOL przepisy prawa podatkowego QDNáDGDMą na podatnika RERZLą]HN ]áRĪenia deklaracji, a ]RERZLą]DQLH podatkowe powstaje w sposób RNUHĞORQ\ w § 1
pkt 1, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do ]DSáDW\ z ]DVWU]HĪeniem § 3.
§ 3. -HĪHOL w SRVWĊSRZDQLX podatkowym organ podatkowy stwierdzi, ĪH podatnik,
mimo FLąĪąFHJR na nim RERZLą]NX nie ]DSáDFLá w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL podatku, nie ]áRĪ\á deklaracji albo ĪH Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego jest inna QLĪ wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje GHF\]MĊ w której
RNUHĞOD Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego.
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§ 3a. -HĪHOL w SRVWĊSRZDQLX podatkowym organ podatkowy stwierdzi, ĪH kwota
zwrotu podatku lub kwota QDGZ\ĪNL podatku naliczonego nad QDOHĪQ\P w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i XVáXJ jest inna QLĪ wykazana w
deklaracji, organ podatkowy wydaje GHF\]MĊ w której RNUHĞOD SUDZLGáRZą wyVRNRĞü zwrotu podatku lub QDGZ\ĪNL podatku naliczonego nad QDOHĪQ\P
§ 4. Przepisy § 3 i art. 53a stosuje VLĊ odpowiednio, gdy podatnik RERZLą]DQ\ jest
do ]DSáDW\ podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku bez ]áRĪHQLD deklaracji, a RERZLą]NX tego nie Z\NRQDá w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL
§ 5. -HĪHOL przepisy prawa podatkowego QDNáDGDMą na podatnika RERZLą]HN ]áRĪenia deklaracji, Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego, o którym mowa w § 1
pkt 2, ustala VLĊ zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, chyba ĪH przepisy
szczególne SU]HZLGXMą inny sposób ustalenia Z\VRNRĞFL ]RERZLą]DQLD podatkowego albo w toku SRVWĊSRZDQLD podatkowego stwierdzono, ĪH dane zawarte
w deklaracji, PRJąFH PLHü ZSá\Z na Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego,
Vą niezgodne ze stanem faktycznym.
Art. 21a.
Podatnik, który zamierza VNRU]\VWDü z ulgi podatkowej, której warunkiem, RNUHĞOonym w RGUĊEQ\FK przepisach, jest brak ]DOHJáRĞFL podatkowych, PRĪH ]áRĪ\ü wniosek do ZáDĞFLZHJR organu podatkowego o przeprowadzenie SRVWĊSRZDQLD podatkowego. Do wydania decyzji RNUHĞODMąFHM Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego przepis art. 21 § 3 stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 21b.
-HĪHOL w SRVWĊSRZDQLX podatkowym organ podatkowy stwierdzi, ĪH
1) Z\VRNRĞü dochodu jest inna QLĪ wykazana w deklaracji, a RVLąJQLĊW\ dochód
nie powoduje powstania ]RERZLą]DQLD podatkowego,
2) w deklaracji ]RVWDáD wykazana strata, a RVLąJQLĊWR dochód w Z\VRNRĞFL nieSRZRGXMąFHM powstania ]RERZLą]DQLD podatkowego
– organ podatkowy wydaje GHF\]MĊ w której RNUHĞOD Z\VRNRĞü tego dochodu.
Art. 22.
§ 1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH w drodze rozporzą
dzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ZDĪQ\P interesem podatników:
1) ]DQLHFKDü w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL poboru podatków, okreĞODMąF rodzaj podatku, okres, w którym QDVWĊSXMH zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie;
2) ]ZROQLü niektóre grupy SáDWQLNyZ z RERZLą]NX pobierania podatków lub zaliczek na podatki oraz RNUHĞOLü termin ZSáDFHQLD podatku i Z\QLNDMąFH z tego zwolnienia RERZLą]NL informacyjne podatników, chyba ĪH podatnik jest
RERZLą]DQ\ do dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia tego
podatku.
§ 1a. 5R]SRU]ąG]HQLH o którym mowa w § 1 pkt 1, GRW\F]ąFH zaniechania poboru
podatku od podatników SURZDG]ąF\FK G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą którzy w wy2014-07-28
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niku zaniechania poboru podatku VWDQą VLĊ beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o SRVWĊSRZDQLX w sprawach GRW\F]ąF\FK pomocy publicznej,
VWDQRZLąFH pomoc SXEOLF]Qą zawiera program pomocowy, RNUHĞODMąF\ przeznaczenie i warunki GRSXV]F]DOQRĞFL pomocy publicznej.
§ 2. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, PRĪH ]ZROQLü SáDWQLND z RERZLą]NX
pobrania podatku, MHĪHOL
1) pobranie podatku ]DJUDĪD ZDĪQ\P interesom podatnika, a w V]F]HJyOQRĞFL
jego egzystencji, lub
2) podatnik uprawdopodobni, ĪH pobrany podatek E\áE\ QLHZVSyáPLHUQLH wysoki w stosunku do podatku QDOHĪQHJR za rok podatkowy lub inny okres
rozliczeniowy.
§ 2a. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na podatek, MHĪHOL podatnik uprawdopodobni, ĪH zaliczki obliczone ZHGáXJ zasad okreĞORQ\FK w ustawach podatkowych E\á\E\ QLHZVSyáPLHUQLH wysokie w stosunku do podatku QDOHĪQHJR od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy.
§ 3. (uchylony).
§ 4. (uchylony).
§ 5. W przypadku wydania decyzji na podstawie § 2 organ podatkowy RNUHĞOD termin ZSáDFHQLD przez podatnika podatku lub zaliczki na podatek, chyba ĪH podatnik jest RERZLą]DQ\ do dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia tego podatku.
§ 6. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, ZáDĞFLZRĞü U]HF]RZą organów podatkowych w sprawach wymienionych w § 2 i 2a.
Art. 23.
§ 1. Organ podatkowy RNUHĞOD SRGVWDZĊ opodatkowania w drodze oszacowania, jeĪHOL
1) brak jest ksLąJ podatkowych lub innych danych QLH]EĊGQ\FK do jej RNUHĞOenia lub
2) dane Z\QLNDMąFH z NVLąJ podatkowych nie SR]ZDODMą na RNUHĞOHQLH podstawy
opodatkowania, lub
3) podatnik QDUXV]\á warunki XSUDZQLDMąFH do korzystania ze ]U\F]DáWRZDQHM
formy opodatkowania.
§ 2. Organ podatkowy RGVWąSL od RNUHĞOHQLD podstawy opodatkowania w drodze
oszacowania, MHĪHOL dane Z\QLNDMąFH z NVLąJ podatkowych, X]XSHáQLRQH dowodami uzyskanymi w toku SRVWĊSRZDQLD SR]ZDODMą na RNUHĞOHQLH podstawy
opodatkowania.
§ 3. 3RGVWDZĊ opodatkowania RNUHĞOD VLĊ w drodze oszacowania, VWRVXMąF QDVWĊSuMąFH metody:
1) SRUyZQDZF]ą ZHZQĊWU]Qą – SROHJDMąFą na porównaniu Z\VRNRĞFL obrotów
w tym samym SU]HGVLĊELRUVWZLH za poprzednie okresy, w których znana jest
Z\VRNRĞü obrotu;
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2) porównDZF]ą ]HZQĊWU]Qą – SROHJDMąFą na porównaniu Z\VRNRĞFL obrotów
w innych SU]HGVLĊELRUVWZDFK SURZDG]ąF\FK G]LDáDOQRĞü o podobnym zakresie i w podobnych warunkach;
3) UHPDQHQWRZą – SROHJDMąFą na porównaniu ZDUWRĞFL PDMąWNX SU]HGVLĊELRrstwa na SRF]ąWNX i na NRĔFX okresu, z XZ]JOĊGQLHQLHP ZVNDĨQLND V]\ENRĞFL
obrotu;
4) SURGXNF\MQą – SROHJDMąFą na ustaleniu ]GROQRĞFL produkcyjnej SU]HGVLĊELRrstwa;
5) NRV]WRZą – SROHJDMąFą na ustaleniu Z\VRNRĞFL obrotu na podstawie wysokoĞFL kosztów poniesionych przez SU]HGVLĊELRUVWZR z XZ]JOĊGQLHQLHP ZVNDĨnika XG]LDáyZ tych kosztów w obrocie;
6) XG]LDáX dochodu w obrocie – SROHJDMąFą na ustaleniu Z\VRNRĞFL dochodów
ze VSU]HGDĪ\ RNUHĞORQ\FK towarów i wykonywania RNUHĞORQ\FK XVáXJ z
XZ]JOĊGQLHQLHP Z\VRNRĞFL XG]LDáX tej VSU]HGDĪ\ (wykonanych XVáXJ w caá\P obrocie.
§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie PRĪQD ]DVWRVRZDü metod,
o których mowa w § 3, organ podatkowy PRĪH w inny sposób RV]DFRZDü podVWDZĊ opodatkowania.
§ 5. 2NUHĞOHQLH podstawy opodatkowania w drodze oszacowania powinno ]PLHU]Dü
do RNUHĞOHQLD jej w Z\VRNRĞFL ]EOLĪRQHM do rzeczywistej podstawy opodatkowania. Organ podatkowy, RNUHĞODMąF SRGVWDZĊ opodatkowania w drodze oszacowania, uzasadnia wybór metody oszacowania.
Art. 23a.
-HĪHOL podstawa opodatkowania ]RVWDáD RNUHĞORQD w drodze oszacowania, a podatnik
jest ]RERZLą]DQ\ do ZSáDW\ zaliczek na podatek, organ podatkowy RNUHĞOD Z\VRNRĞü
zaliczek, za okres, za który podstawa opodatkowania ]RVWDáD oszacowana, proporcjonalnie do Z\VRNRĞFL ]RERZLą]DQLD podatkowego za FDá\ rok podatkowy lub inny
okres rozliczeniowy. Przepis art. 53a stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 24.
Organ podatkowy, w drodze decyzji, RNUHĞOD Z\VRNRĞü straty poniesionej przez podatnika, MHĪHOL w SRVWĊSRZDQLX podatkowym organ ten stwierdzi, ĪH podatnik nie
]áRĪ\á deklaracji, nie Z\ND]Dá w deklaracji straty lub Z\VRNRĞü poniesionej straty
UyĪQL VLĊ od Z\VRNRĞFL wykazanej w deklaracji, a poniesienie straty zgodnie z przepisami prawa podatkowego uprawnia do skorzystania z ulg podatkowych.
Art. 24a. (uchylony).
Art. 24b. (uchylony).
Art. 25. (uchylony).
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5R]G]LDá 2
2GSRZLHG]LDOQRĞü podatnika, SáDWQLND i inkasenta

Art. 26.
Podatnik odpowiada FDá\P swoim PDMąWNLHP za Z\QLNDMąFH ze ]RERZLą]DĔ podatkowych podatki.
Art. 26a.
§ 1. Podatnik nie ponosi RGSRZLHG]LDOQRĞFL z W\WXáX ]DQLĪHQLD lub nieujawnienia
przez SáDWQLND podstawy opodatkowania F]\QQRĞFL o których mowa w art. 12,
13 oraz 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 362 i 596) – do Z\VRNRĞFL zaliczki, do
której pobrania ]RERZLą]DQ\ jest SáDWQLN
§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, nie stosuje VLĊ przepisu art. 30 § 5.
Art. 27. (uchylony).
Art. 28.
§ 1. 3áDWQLNRP i inkasentom SU]\VáXJXMH ]U\F]DáWRZDQH wynagrodzenie z W\WXáX
terminowego ZSáDFDQLD podatków pobranych na rzecz EXGĪHWX SDĔVWZD
§ 2. W razie stwierdzenia, ĪH SáDWQLN lub inkasent SREUDá wynagrodzenie nienaleĪ
nie lub w Z\VRNRĞFL Z\ĪV]HM od QDOHĪQHM organ podatkowy wydaje GHF\]MĊ o
zwrocie QLHQDOHĪQHJR wynagrodzenia.
§ 3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia:
1) V]F]HJyáRZH zasady ustalania wynagrodzenia SáDWQLNyZ i inkasentów pobieUDMąF\FK podatki na rzecz EXGĪHWX SDĔVWZD w relacji do kwoty pobranych
podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia;
2) V]F]HJyáRZH zasady oraz tryb zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w razie
pobrania przez SáDWQLND lub inkasenta podatku, zaliczki na podatek lub raty
podatku QLHQDOHĪQLH lub w Z\VRNRĞFL Z\ĪV]HM od QDOHĪQej.
§ 4. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa PRĪH XVWDODü wynagrodzenie dla SáDWQLNyZ lub inkasentów z W\WXáX poboru podatków VWDQRZLąF\FK
dochody, odpowiednio, EXGĪHWX gminy, powiatu lub województwa.
Art. 29.
§ 1. W przypadku osób SR]RVWDMąF\FK w ]ZLą]NX PDáĪHĔVNLP RGSRZLHG]LDOQRĞü o
której mowa w art. 26, obejmuje PDMąWHN RGUĊEQ\ podatnika oraz PDMąWHN
wspólny podatnika i jego PDáĪRQND
§ 2. Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, Z\áąF]HQLD lub ustania ZVSyOQRĞFL
maMąWNRZHM nie RGQRV]ą VLĊ do ]RERZLą]DĔ podatkowych SRZVWDá\FK przed
dniem:
1) zawarcia umowy o ograniczeniu lub Z\áąF]HQLX ustawowej ZVSyOQRĞFL maMąWNRZHM
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2) zniesienia ZVSyOQRĞFL PDMąWNRZHM prawomocnym orzeczeniem VąGX
3) ustania ZVSyOQRĞFL PDMąWNRZHM w przypadku XEH]ZáDVQRZROQLHQLD PDáĪRnka;
4) uprawomocnienia VLĊ orzeczenia VąGX o separacji.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje VLĊ odpowiednio do SáDWQLND oraz inkasenta.
Art. 30.
§ 1. 3áDWQLN który nie Z\NRQDá RERZLą]NyZ RNUHĞORQ\FK w art. 8, odpowiada za
podatek niepobrany lub podatek pobrany a QLHZSáDFRQ\
§ 2. Inkasent, który nie Z\NRQDá RERZLą]NyZ RNUHĞORQ\FK w art. 9, odpowiada za
podatek pobrany a QLHZSáDFRQ\
§ 3. 3áDWQLN lub inkasent odpowiada za QDOHĪQRĞFL wymienione w § 1 lub 2 FDá\P
swoim PDMąWNLHP
§ 4. -HĪHOL w SRVWĊSRZDQLX podatkowym organ podatkowy stwierdzi RNROLF]QRĞü o
której mowa w § 1 lub 2, organ ten wydaje GHF\]MĊ o RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej SáDWQLND lub inkasenta, w której RNUHĞOD Z\VRNRĞü QDOHĪQRĞFL z W\WXáX
niepobranego lub pobranego, a QLHZSáDFRQHJR podatku.
§ 5. Przepisów § 1–4 nie stosuje VLĊ MHĪHOL RGUĊEQH przepisy VWDQRZLą inaczej albo
MHĪHOL podatek nie ]RVWDá pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ
podatkowy wydaje GHF\]MĊ o RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatnika.
§ 6. 'HF\]MĊ o której mowa w § 4 i 5, organ podatkowy PRĪH Z\GDü UyZQLHĪ po
]DNRĔF]HQLX roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego.
Art. 31.
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne QLHPDMąFH RVRERZRĞFL prawnej, EĊGąFH
SáDWQLNDPL lub inkasentami, Vą RERZLą]DQH Z\]QDF]\ü osoby, do których RERZLązków QDOHĪ\ obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe ZSáDFDQLH organowi
podatkowemu pobranych kwot, a WDNĪH ]JáRVLü ZáDĞFLZHPX miejscowo organowi
podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. =JáRV]HQLD QDOHĪ\ doNRQDü w
terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej ZSáDW\ a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono LQQą RVREĊ
Art. 32.
§ 1. 3áDWQLF\ i inkasenci RERZLą]DQL Vą SU]HFKRZ\ZDü dokumenty ]ZLą]DQH z poborem lub inkasem podatków do czasu XSá\ZX terminu przedawnienia zoboZLą]DQLD SáDWQLND lub inkasenta.
§ 1a. W razie likwidacji lub UR]ZLą]DQLD osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
QLHPDMąFHM RVRERZRĞFL prawnej podmiot GRNRQXMąF\ likwidacji lub UR]ZLą]ania zawiadamia pisemnie ZáDĞFLZ\ organ podatkowy, nie SyĨQLHM QLĪ w ostatnim dniu istnienia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej QLHPDMąFHM osoERZRĞFL prawnej, o miejscu przechowywania dokumentów ]ZLą]DQ\FK z poborem lub inkasem podatku.
§ 2. Po XSá\ZLH okresu, o którym mowa w § 1, SáDWQLF\ i inkasenci RERZLą]DQL Vą
SU]HND]Dü podatnikom dokumenty ]ZLą]DQH z poborem lub inkasem podatku;
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dokumenty SRGOHJDMą zniszczeniu, MHĪHOL przekazanie ich podatnikowi jest
QLHPRĪOLZH
5R]G]LDá 3
Zabezpieczenie wykonania ]RERZLą]DĔ podatkowych
Art. 33.
§ 1. =RERZLą]DQLH podatkowe przed terminem SáDWQRĞFL PRĪH E\ü zabezpieczone
na PDMąWNX podatnika, a w przypadku osób SR]RVWDMąF\FK w ]ZLą]NX PDáĪHĔ
skim WDNĪH na PDMąWNX wspólnym, MHĪHOL zachodzi uzasadniona obawa, ĪH nie
zostanie ono wykonane, a w V]F]HJyOQRĞFL gdy podatnik trwale nie uiszcza
wymagalnych ]RERZLą]DĔ o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje
F]\QQRĞFL SROHJDMąF\FK na zbywaniu PDMąWNX które PRJą XWUXGQLü lub udaUHPQLü HJ]HNXFMĊ W przypadku zabezpieczenia na PDMąWNX wspólnym maá
ĪRQNyZ przepis art. 29 § 2 stosuje VLĊ odpowiednio.
§ 2. Zabezpieczenia w RNROLF]QRĞFLDFK wymienionych w § 1 PRĪQD GRNRQDü rówQLHĪ w toku SRVWĊSRZDQLD podatkowego lub kontroli podatkowej, przed wydaniem decyzji:
1) XVWDODMąFHM Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego;
2) RNUHĞODMąFHM Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego;
3) RNUHĞODMąFHM Z\VRNRĞü zwrotu podatku.
§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2, zabezpieczeniu, z ]DVWU]HĪHQLHP
art. 54 § 1 pkt 1, podlega UyZQLHĪ kwota odsetek za ]ZáRNĊ QDOHĪQ\FK od zoERZLą]DQLD na G]LHĔ wydania decyzji o zabezpieczeniu.
§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 2, organ podatkowy na podstawie posiadanych danych co do Z\VRNRĞFL podstawy opodatkowania RNUHĞOD w decyzji o
zabezpieczeniu:
1) SU]\EOLĪRQą NZRWĊ ]RERZLą]DQLD podatkowego, MHĪHOL zabezpieczenie nastĊ
puje przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 2 pkt 1;
2) SU]\EOLĪRQą NZRWĊ ]RERZLą]DQLD podatkowego oraz NZRWĊ odsetek za ]ZáoNĊ QDOHĪQ\FK od tego ]RERZLą]DQLD na G]LHĔ wydania decyzji o zabezpieczeniu, MHĪHOL zabezpieczenie QDVWĊSXMH przed wydaniem decyzji, o której
mowa w § 2 pkt 2.
§ 5. (uchylony).
Art. 33a.
§ 1. Decyzja o zabezpieczeniu wygasa:
1) po XSá\ZLH 14 dni od dnia GRUĊF]HQLD decyzji XVWDODMąFHM Z\VRNRĞü zoboZLą]DQLD podatkowego;
2) z dniem GRUĊF]HQLD decyzji RNUHĞODMąFHM Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego;
3) z dniem GRUĊF]HQLD decyzji RNUHĞODMąFHM Z\VRNRĞü zwrotu podatku.
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§ 2. :\JDĞQLĊFLH decyzji o zabezpieczeniu nie narusza ]DU]ąG]HQLD zabezpieczenia
wydanego na podstawie przepisów o SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w administracji.
Art. 33b.
Przepis art. 33 stosuje VLĊ odpowiednio do zabezpieczenia na PDMąWNX
1) SáDWQLND lub inkasenta; decyzja o zabezpieczeniu wygasa z dniem GRUĊF]HQLD
decyzji o RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej;
2) osób, o których mowa w art. 115, 116 i 116a, po GRUĊF]HQLX im decyzji
RU]HNDMąFHM o RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej za ]DOHJáRĞFL podatkowe VSyáNL
lub innej osoby prawnej, MHĪHOL zachodzi uzasadniona obawa, ĪH ]RERZLą]anie nie zostanie przez VSyáNĊ lub LQQą RVREĊ SUDZQą wykonane, a w szczeJyOQRĞFL gdy VSyáND lub inna osoba prawna trwale nie uiszcza wymagalnych
]RERZLą]DĔ o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje F]\QQRĞFL poleJDMąF\FK na zbywaniu PDMąWNX które PRJą XWUXGQLü lub XGDUHPQLü egzekuFMĊ decyzja o zabezpieczeniu wygasa, gdy egzekucja z PDMąWNX podatnika
RND]DáD VLĊ w FDáRĞFL albo w F]ĊĞFL bezskuteczna;
 SRGDWQLNDRNWyU\PPRZDZDUWESRGRUĊF]HQLXPXGHF\]MLRU]HNDMą
cej o RGSRZLHG]LDOQRĞFLSRGDWNRZHM]D]DOHJáRĞFLSRGDWNRZHSRGPLRWXGokonująFHJR QD MHJR U]HF] GRVWDZ\ WRZDUyZ MHĪHOL ]DFKRG]L X]DVDGQLRQD
REDZDĪH]RERZLą]DQLHQLH]RVWDQLHSU]H]GRVWDZFĊZ\NRQDQHDZV]F]eJyOQRĞFLJG\GRVWDZFDWUZDOHQLHXLV]F]DZ\PDJDOQ\FK]RERZLą]DĔRFKaUDNWHU]H SXEOLF]QRSUDZQ\P OXE GRNRQXMH F]\QQRĞFL SROHJDMąF\FK QD ]EyZDQLX PDMąWNX NWyUH PRJą XWUXGQLü OXE XGDUHPQLü HJ]HNXFMĊ GHF\]MD R
]DEH]SLHF]HQLX Z\JDVD JG\ HJ]HNXFMD ] PDMąWNX GRVWDZF\ RND]DáD VLĊ Z
FDáRĞFLDOERZF]ĊĞFLEH]VNXWHF]QD
Art. 33c.
§ 1. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2, § 4 pkt 2 oraz art. 33a § 1 pkt 2 stosuje VLĊ odpowiednio do decyzji RNUHĞODMąFHM Z\VRNRĞü odsetek za ]ZáRNĊ 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 VLĊ odpowiednio do ]DOHJáRĞFL o których mowa w art. 52 § 1.
Art. 33d.
§ 1. Zabezpieczenie wykonania decyzji QDNáDGDMąFHM RERZLą]HN SRGOHJDMąF\ wykonaniu w trybie przepisów o SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w administracji
lub wykonanie decyzji o zabezpieczeniu, o którym mowa w art. 33, QDVWĊSXMH
w trybie przepisów o SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w administracji albo w
formie RNUHĞORQHM w § 2.
§ 2. Zabezpieczenie wykonania decyzji QDVWĊSXMH przez SU]\MĊFLH przez organ podatkowy, na wniosek strony, zabezpieczenia wykonania ]RERZLą]DQLD wynikaMąFHJR z tej decyzji wraz z odsetkami za ]ZáRNĊ w formie:
1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
2) SRUĊF]HQLD banku;
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3) weksla z SRUĊF]HQLHP wekslowym banku;
4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
5) zastawu rejestrowego na prawach z papierów ZDUWRĞFLRZ\FK emitowanych
przez Skarb 3DĔVWZD lub Narodowy Bank Polski – ZHGáXJ ich ZDUWRĞFL nominalnej;
6) uznania kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego;
7) pisemnego, QLHRGZRáDOQHJR XSRZDĪQLHQLD organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub VSyáG]LHOF]ą NDVĊ RV]F]ĊGQRĞFLRZR-NUHG\WRZą do
Z\áąF]QHJR dysponowania ĞURGNDPL SLHQLĊĪQ\PL zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej.
§ 3. W razie ]áRĪHQLD wniosku o zabezpieczenie w formie RNUHĞORQHM w § 2 zabezpieczenie w trybie przepisów o SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w administracji,
w zakresie REMĊW\P tym wnioskiem, PRĪH QDVWąSLü po wydaniu postanowienia
o odmowie SU]\MĊFLD zabezpieczenia.
§ 4. -HĪHOL wniosek o zabezpieczenie w formie RNUHĞORQHM w § 2 ]áRĪRQR po ustanowieniu zabezpieczenia w trybie przepisów o SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w
administracji, zakres zabezpieczenia ustanowionego w trybie przepisów o poVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w administracji uchyla VLĊ lub zmienia, w zakresie
SU]\MĊWHJR zabezpieczenia.
Art. 33e.
Gwarantem lub SRUĊF]\FLHOHP PRĪH E\ü 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 SyĨQ zm. 4)).
Art. 33f.
§ 1. Strona PRĪH dowolnie Z\EUDü IRUPĊ lub formy zabezpieczenia, o których
mowa w art. 33d § 2.
§ 2. W przypadku SU]\MĊFLD zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2, strona
PRĪH Z\VWąSLü o SU]HGáXĪHQLH terminu SU]\MĊWHJR zabezpieczenia.
Art. 33g.
W sprawie SU]\MĊFLD zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2, lub SU]HGáXĪenia terminu SU]\MĊWHJR zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33f § 2, wydaje VLĊ
postanowienie, na które SU]\VáXJXMH ]DĪDOHQLH
Art. 34.
§ 1. Skarbowi 3DĔVWZD i jednostce VDPRU]ąGX terytorialnego SU]\VáXJXMH hipoteka
na wszystkich QLHUXFKRPRĞFLDFK podatnika, SáDWQLND inkasenta, QDVWĊSF\
prawnego lub osób trzecich z W\WXáX ]RERZLą]DĔ podatkowych SRZVWDá\FK w
sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, a WDNĪH z W\WXáX ]DOHJáRĞFL podatko4)

=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]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 VWDQRZLąF\FK ich dochód oraz odsetek za ]ZáRNĊ od tych
]DOHJáRĞFL zwana dalej ÄKLSRWHNą SU]\PXVRZą´
§ 2. W zakresie ]RERZLą]DĔ podatkowych VWDQRZLąF\FK dochód jednostki samoU]ąGX terytorialnego pobieranych przez XU]ĊG\ skarbowe wniosek o wpis hipoteki przymusowej do VąGX VNáDGD ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX skarbowego.
§ 3. Przedmiotem hipoteki przymusowej PRĪH E\ü
1) F]ĊĞü XáDPNRZD QLHUXFKRPRĞFL MHĪHOL stanowi XG]LDá podatnika;
2) QLHUXFKRPRĞü VWDQRZLąFD przedmiot ZVSyáZáDVQRĞFL áąF]QHM podatnika i jego PDáĪRQND
3) QLHUXFKRPRĞü VWDQRZLąFD przedmiot ZVSyáZáDVQRĞFL áąF]QHM wspólników
VSyáNL cywilnej lub F]ĊĞü XáDPNRZD QLHUXFKRPRĞFL VWDQRZLąFD XG]LDá
wspólników VSyáNL cywilnej – z W\WXáX ]DOHJáRĞFL podatkowych VSyáNL
§ 4. Przedmiotem hipoteki przymusowej PRĪH E\ü WDNĪH
1) XĪ\WNRZDQLH wieczyste wraz z budynkami i XU]ąG]HQLDPL na XĪ\WNRZDQ\P
gruncie VWDQRZLąF\PL ZáDVQRĞü XĪ\WNRZQLND wieczystego;
2) VSyáG]LHOF]H ZáDVQRĞFLRZH prawo do lokalu;
3) ZLHU]\WHOQRĞü zabezpieczona KLSRWHNą
4) statek morski lub statek morski w budowie wpisane do rejestru RNUĊWRZHgo.
§ 5. Do hipotek RNUHĞORQ\FK w § 3 i 4 stosuje VLĊ odpowiednio przepisy GRW\F]ąFH
hipoteki na QLHUXFKRPRĞFL
§ 6. Przepisy § 2–5 stosuje VLĊ odpowiednio do QDOHĪQRĞFL SU]\SDGDMąF\FK od SáDtnika, inkasenta, QDVWĊSF\ prawnego lub osób trzecich.
Art. 35.
§ 1. Hipoteka przymusowa powstaje przez dokonanie wpisu do NVLĊJL wieczystej, z
]DVWU]HĪHQLHP art. 38 § 2.
§ 2. 3RGVWDZą wpisu hipoteki przymusowej jest:
1) GRUĊF]RQD decyzja:
a) XVWDODMąFD Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego,
b) RNUHĞODMąFD Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego,
c) RNUHĞODMąFD Z\VRNRĞü odsetek za ]ZáRNĊ
d) o RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej SáDWQLND lub inkasenta,
e) o RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej osoby trzeciej,
f) o RGSRZLHG]LDOQRĞFL spadkobiercy,
g) RNUHĞODMąFD Z\VRNRĞü zwrotu podatku;
2) W\WXá wykonawczy lub ]DU]ąG]HQLH zabezpieczenia, MHĪHOL PRĪH E\ü wystawione, na podstawie przepisów o SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w administracji bez wydawania decyzji, o której mowa w pkt 1.
§ 3. Wpisu hipoteki przymusowej do NVLĊJL wieczystej dokonuje ZáDĞFLZ\ VąG rejonowy, a w przypadku hipoteki morskiej przymusowej ZáDĞFLZD izba morska
na wniosek organu podatkowego.
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Art. 36. (uchylony).
Art. 37. (uchylony).
Art. 38.
§ 1. Organy podatkowe PRJą Z\VWĊSRZDü z wnioskiem o ]DáRĪHQLH NVLĊJL wieczystej dla QLHUXFKRPRĞFL podatnika, SáDWQLND inkasenta, QDVWĊSFyZ prawnych
oraz osób trzecich RGSRZLDGDMąF\FK za ]DOHJáRĞFL podatkowe.
§ 2. -HĪHOL przedmiot hipoteki przymusowej nie posiada NVLĊJL wieczystej, zabezpieczenie ]RERZLą]DĔ podatkowych dokonywane jest przez ]áRĪHQLH wniosku
o wpis do zbioru dokumentów.
Art. 39.
§ 1. W toku SRVWĊSRZDQLD podatkowego lub kontroli podatkowej, MHĪHOL zachodzi
uzasadniona obawa niewykonania ]RERZLą]DQLD podatkowego, organ podatkowy wzywa VWURQĊ SRVWĊSRZDQLD lub kontrolowanego do ]áRĪHQLD RĞZLDdczenia o:
1) QLHUXFKRPRĞFLDFK oraz prawach PDMąWNRZ\FK które PRJą E\ü przedmiotem
hipoteki przymusowej;
2) rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach PDMąWNRZ\FK które PRJą
E\ü przedmiotem zastawu skarbowego.
§ 2. Strona lub kontrolowany PRJą RGPyZLü ]áRĪHQLD RĞZLDGF]HQLD
§ 3. 2ĞZLDGF]HQLH VNáDGD VLĊ pod rygorem RGSRZLHG]LDOQRĞFL karnej za IDáV]\ZH
zeznania. 2GSRZLHG]LDOQRĞFL karnej za IDáV]\ZH zeznania nie podlega niepodanie szacunkowej ZDUWRĞFL rzeczy lub praw PDMąWNRZ\FK albo podanie warWRĞFL QLHRGSRZLDGDMąFHM rzeczywistej ZDUWRĞFL ujawnionych rzeczy lub praw.
§ 4. Organ podatkowy jest RERZLą]DQ\ XSU]HG]Lü RVREĊ ZH]ZDQą o prawie odmowy ]áRĪHQLD tego RĞZLDGF]HQLD oraz o RGSRZLHG]LDOQRĞFL karnej za IDáV]\ZH
zeznania.
§ 5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednoOLWRĞFL VNáDGDQ\FK RĞZLDGF]HĔ RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD wzór formularza RĞZLDGF]HQLD o którym mowa w § 1, XZ]JOĊGQLDMąF
1) dane LGHQW\ILNXMąFH RVREĊ VNáDGDMąFą RĞZLDGF]HQLH
2) rodzaj, miejsce SRáRĪHQLD i SRZLHU]FKQLĊ QLHUXFKRPRĞFL rodzaj prawa maMąWNRZHJR które PRĪH E\ü przedmiotem hipoteki przymusowej, miejsce poáRĪHQLD rzeczy, w stosunku do której SU]\VáXJXMH prawo PDMąWNRZH numer
NVLĊJL wieczystej lub zbioru dokumentów i oznaczenie VąGX ZáDĞFLZHJR do
prowadzenia NVLĊJL wieczystej lub zbioru dokumentów, stan prawny nieruFKRPRĞFL wraz z ewentualnymi REFLąĪHQLDPL oraz V]DFXQNRZą ZDUWRĞü nieUXFKRPRĞFL lub praw;
3) rodzaj rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw PDMąWNRZ\FK które PRJą
E\ü przedmiotem zastawu skarbowego, dane LGHQW\ILNXMąFH te rzeczy lub
prawa, ich stan prawny wraz z ewentualnymi REFLąĪHQLDPL oraz szacunkoZą ZDUWRĞü rzeczy ruchomych lub praw.
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Art. 40. (uchylony).
Art. 41.
§ 1. Skarbowi 3DĔVWZD i jednostkom VDPRU]ąGX terytorialnego z W\WXáX ]RERZLą]DĔ
podatkowych SRZVWDá\FK w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, a WDNĪH z
W\WXáX ]DOHJáRĞFL podatkowych VWDQRZLąF\FK ich dochód oraz odsetek za
]ZáRNĊ od tych ]DOHJáRĞFL SU]\VáXJXMH zastaw skarbowy na wszystkich EĊGą
cych ZáDVQRĞFLą podatnika oraz VWDQRZLąF\FK ZVSyáZáDVQRĞü áąF]Qą podatnika i jego PDáĪRQND rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach PDMąWNowych, MHĪHOL ZDUWRĞü poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 10 000 ]á z ]DVWU]HĪHQLHP § 2.
§ 2. Zastawem skarbowym nie PRJą E\ü REFLąĪRQH rzeczy lub prawa PDMąWNRZH
QLHSRGOHJDMąFH egzekucji oraz PRJąFH E\ü przedmiotem hipoteki.
§ 3. Przepis § 1 stosuje VLĊ odpowiednio do QDOHĪQRĞFL SU]\SDGDMąF\FK od SáDWQików lub inkasentów, QDVWĊSFyZ prawnych oraz osób trzecich odpowiadają
cych za ]DOHJáRĞFL podatkowe.
Art. 42.
§ 1. Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych.
§ 2. Zastaw skarbowy wpisany ZF]HĞQLHM ma SLHUZV]HĔVWZR przed zastawem skarbowym wpisanym SyĨQLHM
§ 3. Zastaw skarbowy jest skuteczny wobec NDĪGRUD]RZHJR ZáDĞFLFLHOD przedmiotu zastawu i ma SLHUZV]HĔVWZR przed jego wierzycielami osobistymi, z zaVWU]HĪHQLHP § 4.
§ 4. W przypadku gdy rzecz ruchoma lub prawo PDMąWNRZH ]RVWDá\ REFLąĪRQH zastawem ujawnionym w innym rejestrze prowadzonym na podstawie RGUĊbnych ustaw, zastaw wpisany ZF]HĞQLHM ma SLHUZV]HĔVWZR przed zastawem
wpisanym SyĨQLHM
§ 5. Zastaw skarbowy wygasa:
1) z mocy prawa z dniem Z\JDĞQLĊFLD ]RERZLą]DQLD podatkowego albo
2) z dniem Z\NUHĞOHQLD wpisu z rejestru zastawów skarbowych, albo
3) z dniem egzekucyjnej VSU]HGDĪ\ przedmiotu zastawu.
§ 6. O dokonaniu wpisu oraz Z\NUHĞOHQLX zastawu skarbowego naczelnik XU]ĊGX
skarbowego zawiadamia podatnika, SáDWQLND lub inkasenta, QDVWĊSFĊ prawnego
lub RVREĊ WU]HFLą RGSRZLDGDMąFą za ]DOHJáRĞFL podatkowe, z ]DVWU]HĪHQLHP art.
42a § 2.
§ 7. Zaspokojenie z przedmiotu zastawu skarbowego QDVWĊSXMH w trybie przepisów
o SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w administracji.
Art. 42a.
§ 1. :\NUHĞOHQLH wpisu z rejestru zastawów skarbowych QDVWĊSXMH MHĪHOL rzecz lub
prawo REFLąĪRQH zastawem skarbowym w dniu jego ustanowienia nie stanowiá\ ZáDVQRĞFL podatnika, SáDWQLND inkasenta, QDVWĊSF\ prawnego lub osoby
trzeciej RGSRZLDGDMąFHM za ]DOHJáRĞFL podatkowe. Wniosek o Z\NUHĞOHQLH wpi-
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su VNáDGD VLĊ w terminie 7 dni od dnia, w którym osoba SRZRáXMąFD VLĊ na
swoje prawo ZáDVQRĞFL SRZ]LĊáD ZLDGRPRĞü o ustanowieniu zastawu.
§ 2. W sprawie Z\NUHĞOHQLD wpisu z rejestru zastawów skarbowych w przypadku
RNUHĞORQ\P w § 1 wydaje VLĊ GHF\]MĊ
Art. 43.
§ 1. Rejestry zastawów skarbowych prowadzone Vą przez naczelników XU]ĊGyZ
skarbowych.
§ 2. Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych prowadzi minister ZáDĞFLZ\ do
spraw finansów publicznych.
Art. 44.
§ 1. Wpis zastawu skarbowego do rejestru dokonywany jest na podstawie GRUĊF]onej decyzji:
1) XVWDODMąFHM Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego;
2) RNUHĞODMąFHM Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego;
3) RNUHĞODMąFHM Z\VRNRĞü odsetek za ]ZáRNĊ
4) o RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej SáDWQLND lub inkasenta;
5) o RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej osoby trzeciej;
6) o RGSRZLHG]LDOQRĞFL spadkobiercy;
7) RNUHĞODMąFHM Z\VRNRĞü zwrotu podatku.
§ 2. Dla ]RERZLą]DĔ podatkowych SRZVWDMąF\FK w sposób przewidziany w art. 21
§ 1 pkt 1 SRGVWDZĊ wpisu zastawu skarbowego stanowi UyZQLHĪ deklaracja, jeĪHOL wykazane w niej ]RERZLą]DQLH podatkowe nie ]RVWDáR wykonane. Wpis
zastawu skarbowego nie PRĪH E\ü dokonany ZF]HĞQLHM QLĪ po XSá\ZLH 14 dni
od XSá\ZX terminu SáDWQRĞFL ]RERZLą]DQLD podatkowego.
§ 3. Przepis § 2 stosuje VLĊ odpowiednio do QDOHĪQRĞFL SU]\SDGDMąF\FK od SáDWQików lub inkasentów.
Art. 45.
Spisu rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw PDMąWNRZ\FK które PRJą E\ü
przedmiotem zastawu skarbowego, dokonuje organ podatkowy.
Art. 45a. (uchylony).
Art. 46.
§ 1. Organ SURZDG]ąF\ rejestr, na wniosek zainteresowanego, wydaje wypis z rejestru zastawów skarbowych ]DZLHUDMąF\ informacje o REFLąĪHQLX rzeczy lub
prawa zastawem skarbowym oraz o Z\VRNRĞFL zabezpieczonego zastawem
skarbowym ]RERZLą]DQLD podatkowego lub ]DOHJáRĞFL podatkowej.
§ 2. Za wydanie wypisu, o którym mowa w § 1, pobiera VLĊ RSáDWĊ VWDQRZLąFą dochód EXGĪHWX SDĔVWZD
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§ 2a. Wydanie wypisu, o którym mowa w § 1, nie narusza przepisów o tajemnicy
skarbowej.
§ 3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia:
1) wzór rejestrów, o których mowa w art. 43, sposób prowadzenia tych rejestrów, XZ]JOĊGQLDMąF termin wpisu zastawu skarbowego do rejestru oraz
termin przekazywania informacji z rejestrów do Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych;
2) Z\VRNRĞü RSáDW\ o której mowa w § 2, XZ]JOĊGQLDMąF koszty ]ZLą]DQH z
wydaniem wypisu.
5R]G]LDá 4
Terminy SáDWQRĞFL
Art. 47.
§ 1. Termin SáDWQRĞFL podatku wynosi 14 dni od dnia GRUĊF]HQLD decyzji XVWDODMąFHM
Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego.
§ 2. -HĪHOL przepisy prawa podatkowego RNUHĞODMą kalendarzowo terminy SáDWQRĞFL
podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku, a decyzja XVWDODMąFD Z\VRNRĞü
]RERZLą]DQLD podatkowego nie ]RVWDáD GRUĊF]RQD co najmniej na 14 dni przed
terminem SáDWQRĞFL podatku, pierwszej zaliczki na podatek lub pierwszej raty
podatku, RERZLą]XMH termin RNUHĞORQ\ w § 1.
§ 3. -HĪHOL podatnik jest RERZLą]DQ\ sam REOLF]\ü i ZSáDFLü podatek, za termin
SáDWQRĞFL XZDĪD VLĊ ostatni G]LHĔ w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, ZSáDWD powinna QDVWąSLü
§ 4. Terminem SáDWQRĞFL dla SáDWQLNyZ jest ostatni G]LHĔ w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, powinna QDVWąSLü ZSáDWD QDOHĪQRĞFL z W\WXáX podatku.
§ 4a. Terminem SáDWQRĞFL dla inkasentów jest G]LHĔ QDVWĊSXMąF\ po ostatnim dniu, w
którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, ZSáDWD podatku powinna
QDVWąSLü chyba ĪH organ VWDQRZLąF\ ZáDĞFLZHM jednostki VDPRU]ąGX terytorialnego Z\]QDF]\á termin SyĨQLHMV]\.
§ 5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH RNUHĞOLü w drodze
UR]SRU]ąG]HQLD terminy SáDWQRĞFL poszczególnych podatków, zaliczek na podatek lub rat podatku, ZVND]XMąF G]LHĔ PLHVLąF i rok, w którym XSá\ZD termin
SáDWQRĞFL
Art. 48.
§ 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych waĪ
nym interesem podatnika lub interesem publicznym PRĪH RGUDF]Dü terminy
przewidziane w przepisach prawa podatkowego, z Z\MąWNLHP terminów okreĞORQ\FK 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 VLĊ odpowiednio do terminów GRW\F]ąF\FK SáDWQLNyZ lub
inkasentów.
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§ 3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, ZáDĞFLZRĞü U]HF]RZą organów podatkowych w sprawach, o których
mowa w § 1, XZ]JOĊGQLDMąF ZáDĞFLZRĞü organów w zakresie F]\QQRĞFL dla
których przewidziane Vą terminy, oraz termin udzielanego odroczenia.
Art. 49.
§ 1. W razie wydania decyzji na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub pkt 2 nowym terminem SáDWQRĞFL jest G]LHĔ w którym, zgodnie z GHF\]Mą powinna QDVWąSLü
]DSáDWD odroczonego podatku lub ]DOHJáRĞFL podatkowej wraz z odsetkami za
]ZáRNĊ albo poszczególnych rat, na jakie ]RVWDá UR]áRĪRQ\ podatek lub zaleJáRĞü podatkowa wraz z odsetkami za ]ZáRNĊ
§ 2. -HĪHOL w terminie RNUHĞORQ\P w decyzji podatnik nie GRNRQDá ]DSáDW\ odroczonego podatku lub ]DOHJáRĞFL podatkowej wraz z odsetkami za ]ZáRNĊ lub nie
]DSáDFLá którejkolwiek z rat, na jakie ]RVWDá UR]áRĪRQ\ podatek lub ]DOHJáRĞü
podatkowa wraz z odsetkami za ]ZáRNĊ terminem SáDWQRĞFL podatku lub zaleJáRĞFL podatkowej REMĊWHM odroczeniem lub UDWą staje VLĊ odpowiednio termin
RNUHĞORQ\ w art. 47 § 1–3.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje VLĊ odpowiednio do odroczonych lub UR]áRĪRQ\FK na
raty QDOHĪQRĞFL SáDWQLNyZ lub inkasentów.
Art. 50.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
SU]HGáXĪDü terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego z Z\MąWNLHP
terminów RNUHĞORQ\FK w art. 68–71, art. 77 § 1, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4,
art. 88 § 1 i art. 118, RNUHĞODMąF grupy podatników, którym SU]HGáXĪRQR terminy, rodzaje F]\QQRĞFL których termin wykonania ]RVWDá SU]HGáXĪRQ\ oraz G]LHĔ XSá\ZX
SU]HGáXĪRQHJR terminu.
5R]G]LDá 5
=DOHJáRĞü podatkowa
Art. 51.
§ 1. =DOHJáRĞFLą SRGDWNRZą jest podatek QLH]DSáDFRQ\ w terminie SáDWQRĞFL
§ 2. Za ]DOHJáRĞü SRGDWNRZą XZDĪD VLĊ WDNĪH QLH]DSáDFRQą w terminie SáDWQRĞFL zaOLF]NĊ na podatek, w tym UyZQLHĪ ]DOLF]NĊ o której mowa w art. 23a, lub UDWĊ
podatku.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje VLĊ UyZQLHĪ do QDOHĪQRĞFL z W\WXáX podatków, zaliczek
na podatki oraz rat podatków QLHZSáDFRQ\FK w terminie SáDWQRĞFL przez SáDtnika lub inkasenta.
Art. 52.
§ 1. Na równi z ]DOHJáRĞFLą SRGDWNRZą traktuje VLĊ WDNĪH
1) QDGSáDWĊ MHĪHOL w zeznaniu lub w deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2,
]RVWDáD wykazana QLHQDOHĪQLH lub w Z\VRNRĞFL Z\ĪV]HM od QDOHĪQHM a organ
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podatkowy GRNRQDá jej zwrotu lub zaliczenia na poczet ]DOHJáRĞFL podatkowych EąGĨ ELHĪąF\FK lub SU]\V]á\FK ]RERZLą]DĔ podatkowych;
2) zwrot podatku, MHĪHOL podatnik RWU]\PDá go QLHQDOHĪQLH lub w Z\VRNRĞFL
Z\ĪV]HM od QDOHĪQHM lub ]RVWDá on zaliczony na poczet ]DOHJáRĞFL podatkowej albo ELHĪąF\FK lub SU]\V]á\FK ]RERZLą]DĔ podatkowych, chyba ĪH podatnik Z\NDĪH ĪH nie QDVWąSLáR to z jego winy;
3) wynagrodzenie SáDWQLNyZ lub inkasentów pobrane QLHQDOHĪQLH lub w wysoNRĞFL Z\ĪV]HM od QDOHĪQHM
4) oprocentowanie QLHQDOHĪQHM QDGSáDW\ EąGĨ zwrotu podatku zwrócone lub zaliczone na poczet ]DOHJá\FK ELHĪąF\FK lub SU]\V]á\FK ]RERZLą]DĔ podatkowych.
§ 1a. Przepis § 1 pkt 2 stosuje VLĊ odpowiednio wobec:
1) E\áHJR wspólnika VSyáNL QLHPDMąFHM RVRERZRĞFL prawnej,
2) osoby fizycznej, która ]DSU]HVWDáD wykonywania G]LDáDOQRĞFL gospodarczej
– w zakresie zwrotu podatku dokonanego im po UR]ZLą]DQLX VSyáNL w przypadku, o którym mowa w pkt 1, lub po ]DNRĔF]HQLX G]LDáDOQRĞFL gospodarczej
w przypadku, o którym mowa w pkt 2, na zasadach RNUHĞORQ\FK w RGUĊEQ\FK
przepisach.
§ 2. Przepisów § 1 pkt 1 i 2 nie stosuje VLĊ MHĪHOL zwrot QDGSáDW\ lub zwrot podatku
]RVWDá dokonany w trybie przewidzianym w art. 274.
5R]G]LDá 6
Odsetki za ]ZáRNĊ i RSáDWD prolongacyjna
Art. 53.
§ 1. Od ]DOHJáRĞFL podatkowych, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 54, naliczane Vą odsetki za
]ZáRNĊ
§ 2. Przepis § 1 stosuje VLĊ UyZQLHĪ do QDOHĪQRĞFL o których mowa w art. 52 § 1,
oraz do nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w F]ĊĞFL przekraF]DMąFHM Z\VRNRĞü podatku QDOHĪQHJR za rok podatkowy.
§ 3. Odsetki za ]ZáRNĊ nalicza podatnik, SáDWQLN inkasent, QDVWĊSFD prawny lub
osoba trzecia RGSRZLDGDMąFD za ]DOHJáRĞFL podatkowe, z ]DVWU]HĪHQLHP art.
53a, art. 62 § 4, art. 66 § 5, art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 i art. 76a § 1.
§ 4. Odsetki za ]ZáRNĊ naliczane Vą od dnia QDVWĊSXMąFHJR po dniu XSá\ZX terminu
SáDWQRĞFL podatku lub terminu, w którym SáDWQLN lub inkasent E\á RERZLą]DQ\
GRNRQDü ZSáDW\ podatku na rachunek organu podatkowego.
§ 5. W przypadkach, o których mowa w art. 52 § 1, odsetki za ]ZáRNĊ naliczane Vą
odpowiednio od dnia:
1) zwrotu QDGSáDW\ zwrotu podatku, zwrotu oprocentowania lub zaliczenia na
poczet ]DOHJáRĞFL podatkowych lub na poczet ELHĪąF\FK lub SU]\V]á\FK zoERZLą]DĔ podatkowych;
2) pobrania wynagrodzenia.
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Art. 53a.
§ 1. -HĪHOL w SRVWĊSRZDQLX podatkowym po ]DNRĔF]HQLX roku podatkowego lub
innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, ĪH podatnik mimo
FLąĪąFHJR na nim RERZLą]NX nie ]áRĪ\á deklaracji, Z\VRNRĞü zaliczek jest inna
QLĪ wykazana w deklaracji lub zaliczki nie ]RVWDá\ ]DSáDFRQH w FDáRĞFL lub w
F]ĊĞFL organ ten wydaje GHF\]MĊ w której RNUHĞOD Z\VRNRĞü odsetek za ]ZáoNĊ na G]LHĔ ]áRĪHQLD zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres
rozliczeniowy, a w przypadku QLH]áRĪHQLD zeznania w terminie – odsetki na
ostatni G]LHĔ terminu ]áRĪHQLD zeznania, SU]\MPXMąF SUDZLGáRZą Z\VRNRĞü zaliczek na podatek.
§ 2. Przepis § 1 stosuje VLĊ odpowiednio do zaliczek na podatek od towarów i
XVáXJ
Art. 54.
§ 1. Odsetek za ]ZáRNĊ nie nalicza VLĊ
1) za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty ]RERZLą]DQLD MHĪHOL obMĊWH zabezpieczeniem ĞURGNL SLHQLĊĪQH w tym kwoty uzyskane ze VSU]HGDĪ\
REMĊW\FK zabezpieczeniem rzeczy lub praw, ]RVWDá\ zaliczone na poczet zaOHJáRĞFL podatkowych;
2) za okres od dnia QDVWĊSQHJR po XSá\ZLH terminu, o którym mowa w art. 227
§ 1, do dnia otrzymania RGZRáDQLD przez organ RGZRáDZF]\
3) za okres od dnia QDVWĊSQHJR po XSá\ZLH terminu, o którym mowa w art. 139
§ 3, do dnia GRUĊF]HQLD decyzji organu RGZRáDZF]HJR MHĪHOL decyzja organu RGZRáDZF]HJR nie ]RVWDáD wydana w terminie, o którym mowa w art.
139 § 3;
4) w przypadku zawieszenia SRVWĊSRZDQLD z XU]ĊGX – od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu SRVWĊSRZDQLD do dnia GRUĊF]HQLD postanowienia o
SRGMĊFLX zawieszonego SRVWĊSRZDQLD
5) MHĪHOL Z\VRNRĞü odsetek nie SU]HNUDF]DáDE\ WU]\NURWQRĞFL ZDUWRĞFL RSáDW\
pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie SU]HV\áNL listowej jako
SU]HV\áNL poleconej;
6) (uchylony);
7) za okres od dnia ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD podatkowego do dnia GRUĊF]HQLD
decyzji organu pierwszej instancji, MHĪHOL decyzja nie ]RVWDáD GRUĊF]RQD w
terminie 3 PLHVLĊF\ od dnia ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD
7a) za okres od dnia QDVWĊSQHJR po XSá\ZLH dwóch lat od dnia ]áRĪHQLD deklaracji, od ]DOHJáRĞFL ]ZLą]DQ\FK z SRSHáQLRQ\PL w deklaracji EáĊGDPL rachunkowymi lub oczywistymi RP\áNDPL MHĪHOL w tym okresie nie ]RVWDá\ one
ujawnione przez organ podatkowy;
8) w zakresie przewidzianym w RGUĊEQ\FK ustawach.
§ 2. Przepisu § 1 pkt 3 i 7 nie stosuje VLĊ MHĪHOL do RSyĨQLHQLD w wydaniu decyzji
SU]\F]\QLáD VLĊ strona lub jej przedstawiciel lub RSyĨQLHQLH SRZVWDáR z przyczyn QLH]DOHĪQ\FK od organu.
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§ 3. Przepisy § 1 pkt 2, 3 i 7 stosuje VLĊ UyZQLHĪ w razie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia QLHZDĪQRĞFL decyzji.
§ 4. Przepis § 1 pkt 1 stosuje VLĊ odpowiednio w razie przeniesienia na poczet zoERZLą]DĔ podatkowych ]DMĊW\FK uprzednio rzeczy lub praw PDMąWNRZ\FK
§ 5. (uchylony).
Art. 55.
§ 1. Odsetki za ]ZáRNĊ ZSáDFDQH Vą bez wezwania organu podatkowego.
§ 2. -HĪHOL dokonana ZSáDWD nie pokrywa kwoty ]DOHJáRĞFL podatkowej wraz z odsetkami za ]ZáRNĊ ZSáDWĊ WĊ zalicza VLĊ proporcjonalnie na poczet kwoty zaOHJáRĞFL podatkowej oraz kwoty odsetek za ]ZáRNĊ w stosunku, w jakim, w
dniu ZSáDW\ pozostaje kwota ]DOHJáRĞFL podatkowej do kwoty odsetek za
]ZáRNĊ
Art. 56.
§ 1. Stawka odsetek za ]ZáRNĊ jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym ĪH stawka ta nie PRĪH E\ü QLĪV]D QLĪ 8%.
§ 1a. W przypadku ]áRĪHQLD prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i ]DSáDW\ w FDáRĞFL w FLąJX 7 dni od dnia ]áRĪHQLD
korekty, ]DOHJáRĞFL podatkowej, stosuje VLĊ REQLĪRQą VWDZNĊ odsetek za ]ZáRNĊ
w Z\VRNRĞFL 75% stawki, o której mowa w § 1. Stawka odsetek za ]ZáRNĊ jest
]DRNUąJODQD w JyUĊ do dwóch miejsc po przecinku.
§ 1b. Przepisu § 1a nie stosuje VLĊ do korekty deklaracji:
1) ]áRĪRQHM po GRUĊF]HQLX zawiadomienia o zamiarze ZV]F]ĊFLD kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje VLĊ zawiadomienia – po zakoĔ
czeniu kontroli podatkowej;
2) dokonanej w wyniku F]\QQRĞFL VSUDZG]DMąF\FK
§ 2. Stawka odsetek za ]ZáRNĊ ulega REQLĪHQLX lub SRGZ\ĪV]HQLX w stopniu odpoZLDGDMąF\P REQLĪHQLX lub SRGZ\ĪV]HQLX podstawowej stopy oprocentowania
kredytu lombardowego, SRF]\QDMąF od dnia, w którym stopa ta XOHJáD zmianie.
§ 3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RJáDV]D w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 8U]ĊGRZ\P Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
VWDZNĊ odsetek za ]ZáRNĊ o której mowa w § 1, oraz REQLĪRQą VWDZNĊ odsetek
za ]ZáRNĊ o której mowa w § 1a.
Art. 57.
§ 1. W decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, GRW\F]ąFHM podatków
VWDQRZLąF\FK dochód EXGĪHWX SDĔVWZD organ podatkowy ustala RSáDWĊ proORQJDF\MQą od kwoty podatku lub ]DOHJáRĞFL podatkowej.
§ 2. Stawka RSáDW\ prolongacyjnej wynosi 50% RJáDV]DQHM na podstawie art. 56 § 3
stawki odsetek za ]ZáRNĊ
§ 3. :\VRNRĞü RSáDW\ prolongacyjnej oblicza VLĊ przy zastosowaniu stawki RSáDW\
prolongacyjnej RERZLą]XMąFHM w dniu wydania decyzji, o której mowa w § 1.
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§ 4. 2SáDWD prolongacyjna ZSáDFDQD jest w terminach SáDWQRĞFL o których mowa w
art. 49 § 1; w razie niedotrzymania terminu SáDWQRĞFL przepis art. 49 § 2 i 3
oraz art. 55 § 2 stosuje VLĊ odpowiednio.
§ 5. Nie ustala VLĊ RSáDW\ prolongacyjnej, gdy SU]\F]\Qą wydania decyzji, o której
mowa w § 1, E\á\ NOĊVND Ī\ZLRáRZD lub wypadek losowy.
§ 6. Organ podatkowy PRĪH RGVWąSLü od ustalenia RSáDW\ prolongacyjnej, MHĪHOL
wydanie decyzji, o której mowa w § 1, QDVWĊSXMH w ]ZLą]NX z SRVWĊSRZDQLHP
XNáDGRZ\P lub na podstawie RGUĊEQ\FK ustaw.
§ 7. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa PRĪH ZSURZDG]Lü RSáDWĊ
SURORQJDF\MQą – w Z\VRNRĞFL nie ZLĊNV]HM QLĪ RNUHĞORQD w § 2 – z W\WXáX rozáRĪHQLD na raty lub odroczenia terminu SáDWQRĞFL podatków oraz ]DOHJáRĞFL podatkowych VWDQRZLąF\FK dochód odpowiednio – gminy, powiatu lub województwa. Przepisy § 3–5 stosuje VLĊ odpowiednio.
§ 8. Przepisy § 1–4 i 7 stosuje VLĊ UyZQLHĪ do odroczonych lub UR]áRĪRQ\FK na raty
QDOHĪQRĞFL SáDWQLNyZ lub inkasentów, QDVWĊSFyZ prawnych oraz osób trzecich.
Art. 58.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
V]F]HJyáRZH zasady naliczania odsetek za ]ZáRNĊ oraz RSáDW\ prolongacyjnej.
5R]G]LDá 7
:\JDĞQLĊFLH ]RERZLą]DĔ podatkowych
Art. 59.
§ 1. =RERZLą]DQLH podatkowe wygasa w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL wskutek:
1) ]DSáDW\
2) pobrania podatku przez SáDWQLND lub inkasenta;
3) SRWUąFHQLD
4) zaliczenia QDGSáDW\ lub zaliczenia zwrotu podatku;
5) zaniechania poboru;
6) przeniesienia ZáDVQRĞFL rzeczy lub praw PDMąWNRZ\FK
7) SU]HMĊFLD ZáDVQRĞFL QLHUXFKRPRĞFL lub prawa PDMąWNRZHJR w SRVWĊSRZDQLX
egzekucyjnym;
8) umorzenia ]DOHJáRĞFL
9) przedawnienia;
10) zwolnienia z RERZLą]NX ]DSáDW\ na podstawie art. 14m.
§ 2. =RERZLą]DQLH SáDWQLND lub inkasenta wygasa w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL wskutek:
1) ZSáDW\
2) zaliczenia QDGSáDW\ lub zaliczenia zwrotu podatku;
3) umorzenia, w przypadkach przewidzianych w art. 67d § 3;
4) SU]HMĊFLD ZáDVQRĞFL QLHUXFKRPRĞFL lub SU]HMĊFLD prawa PDMąWNRZHJR w poVWĊSRZDQLX egzekucyjnym;
5) przedawnienia;
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6) zwolnienia z RERZLą]NX ]DSáDW\ na podstawie art. 14m.
Art. 60.
§ 1. Za termin dokonania ]DSáDty podatku XZDĪD VLĊ
1) przy ]DSáDFLH JRWyZNą – G]LHĔ ZSáDFHQLD kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w spóá
dzielczej kasie RV]F]ĊGQRĞFLRZR-kredytowej, biurze XVáXJ SáDWQLF]\FK lub
w instytucji SáDWQLF]HM albo G]LHĔ pobrania podatku przez SáDWQLND lub inkasenta;
2) w obrocie bezgotówkowym – G]LHĔ REFLąĪHQLD rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w VSyáG]LHOF]HM kasie RV]F]ĊGQRĞFLRZR-kredytowej lub rachunku SáDWQLF]HJR podatnika w instytucji SáDWQLF]HM na podstawie polecenia przelewu.
§1a. W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego podatnika w banku
lub instytucji kredytowej lub rachunku SáDWQLF]HJR podatnika w unijnej instytucji SáDWQLF]HM w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
XVáXJDFK SáDWQLF]\FK (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 i Nr 291, poz. 1707), niemają
cych siedziby lub RGG]LDáX na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za termin
]DSáDW\ podatku XZDĪD VLĊ G]LHĔ REFLąĪHQLD tego rachunku, MHĪHOL ZSáDFDQD
kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu podatkowego w terminie wskazanym w art. 54 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o XVáXJDFK SáDWQiczych. W razie przekroczenia tego terminu za termin ]DSáDW\ XZDĪD VLĊ G]LHĔ
uznania kwoty na rachunku bankowym organu podatkowego.
§ 2. Przepisy § 1 i 1a stosuje VLĊ UyZQLHĪ do ZSáDW dokonywanych przez SáDWQLND
lub inkasenta.
§ 3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem ZáDĞFLZ\P do spraw áąF]QRĞFL i po ]DVLĊJQLĊFLX opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]HQLD wzór formularza ZSáDW\ gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego, XZ]JOĊGQLDMąF dane LGHQW\ILNXMąFH ZSáDFDMąFHJR oraz W\WXá ZSáaty.
§ 4. Zlecenia SáDWQLF]H na rzecz organów podatkowych PRJą E\ü VNáDGDQH UyZQLHĪ
w formie dokumentu elektronicznego przy XĪ\FLX oprogramowania XGRVWĊpnionego przez banki lub innego GRVWDZFĊ usáXJ SáDWQLF]\FK w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o XVáXJDFK SáDWQLF]\FK uprawnionego do
przyjmowania ]OHFHĔ SáDWQLF]\FK albo w inny sposób uzgodniony z bankiem
lub innym GRVWDZFą XVáXJ SáDWQLF]\FK SU]\MPXMąF\P zlecenie.
§ 5. Zlecenie SáDWQLF]H o którym mowa w § 4, powinno ]DZLHUDü dane identyfikuMąFH ZSáDFDMąFHJR w tym identyfikator podatkowy, oraz powinno ZVND]\ZDü
W\WXá ZSáDW\ przy czym niepodanie lub EáĊGQH podanie tych informacji stanowi SRGVWDZĊ do odmowy realizacji ZSáDW\ gotówkowej lub polecenia przelewu.
§ 6. Rozliczanie SáDWQRĞFL na rzecz organów podatkowych QDVWĊSXMH poprzez miĊ
dzybankowy system UR]OLF]HĔ elektronicznych w krajowej organizacji rozli-
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czeniowej lub poprzez system elektronicznych rozrachunków PLĊG]\RGG]LaáRwych Narodowego Banku Polskiego.
Art. 61.
§ 1. =DSáDWD podatków przez podatników SURZDG]ąF\FK G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą i
RERZLą]DQ\FK do prowadzenia NVLĊJL rachunkowej lub podatkowej NVLĊJL
przychodów i rozchodów QDVWĊSXMH w formie polecenia przelewu.
§ 1a. =DSáDWD RSáDW\ skarbowej przez podatników, o których mowa w § 1, PRĪH naVWąSLü w gotówce.
§ 1b. =DSáDWD podatków przez PLNURSU]HGVLĊELRUFyZ w rozumieniu ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220,
poz. 1447, z SyĨQ zm. 5)) PRĪH QDVWąSLü UyZQLHĪ w gotówce.
§ 2. )RUPĊ UR]OLF]HĔ o której mowa w § 1, stosuje VLĊ UyZQLHĪ do ZSáDW kwot podatków pobranych przez SáDWQLNyZ MHĪHOL SáDWQLF\ VSHáQLDMą warunki RNUHĞOone w § 1.
§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje VLĊ
1) do ]DSáDW\ podatków QLH]ZLą]DQ\FK z SURZDG]RQą G]LDáDOQRĞFLą gospodarF]ą
2) gdy ]DSáDWD podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami ZDUWRĞFLRZ\PL lub znakami akcyzy;
3) do pobierania podatków przez SáDWQLNyZ lub inkasentów.
§ 4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH w drodze rozporzą
dzenia, GRSXĞFLü ]DSáDWĊ niektórych podatków papierami ZDUWRĞFLRZ\PL
RNUHĞODMąF V]F]HJyáRZH zasady stosowania tej formy ]DSáDW\ podatku, termin i
sposób dokonania ]DSáDW\ rodzaj papieru ZDUWRĞFLRZHJR oraz sposób obliczenia jego ZDUWRĞFL dla potrzeb ]DSáDW\ podatku.
Art. 61a.
5DGDJPLQ\UDGDSRZLDWXRUD]VHMPLNZRMHZyG]WZDPRJąZ GURG]HXFKZDá\
GRSXĞFLü]DSáDWĊSRGDWNyZVWDQRZLąF\FKGRFKRG\RGSRZLHGQLREXGĪHWXJPLQ\
SRZLDWXOXEZRMHZyG]WZDLQVWUXPHQWHPSáDWQLF]\PZW\PLQVWUXPHQWHPSáDtQLF]\PQDNWyU\PSU]HFKRZ\ZDQ\MHVWSLHQLąG]HOHNWURQLF]Q\
:SU]\SDGNXZ\PLHQLRQ\PZ]DWHUPLQGRNRQDQLD]DSáDW\SRGDWNXXZDĪD
VLĊG]LHĔREFLąĪHQLDUDFKXQNXSáDWQLF]HJRSRGDWQLNDSáDWQLNDOXELQNDVHQWDOXE
MHJR UDFKXQNX Z EDQNX OXE VSyáG]LHOF]HM NDVLH RV]F]ĊGQRĞFLRZR-kredytowej,
LQQHJR QLĪ SáDWQLF]\ DOER G]LHĔ SREUDQLD ZDUWRĞFL SLHQLĊĪQHM ] SLHQLąG]D HOHktronicznego.
Art. 62.
§ 1. -HĪHOL na podatniku FLąĪą ]RERZLą]DQLD z UyĪQ\FK W\WXáyZ GRNRQDQą ZSáDWĊ
zalicza VLĊ na poczet podatku, SRF]ąZV]\ od ]RERZLą]DQLD o QDMZF]HĞQLHj-

5)

=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8z 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 SáDWQRĞFL chyba ĪH podatnik ZVNDĪH na poczet którego zoboZLą]DQLD dokonuje ZSáDW\
§ 2. -HĪHOL na podatniku FLąĪą ]RERZLą]DQLD z W\WXáX zaliczek na podatek, GRNRQDQą
ZSáDWĊ zalicza VLĊ na poczet zaliczki, SRF]ąZV]\ od ]RERZLą]DQLD o najwczeĞQLHMV]\P terminie SáDWQRĞFL
§ 3. Przepis § 1 stosuje VLĊ odpowiednio w razie dokonywania ZSáDW na poczet rat,
na jakie UR]áRĪRQR podatek lub ]DOHJáRĞü SRGDWNRZą wraz z odsetkami za
]ZáRNĊ oraz rat podatku.
§ 4. Do ZSáDW zaliczanych na poczet ]DOHJáRĞFL podatkowej stosuje VLĊ art. 55 § 2.
W sprawie zaliczenia ZSáDW\ na poczet ]DOHJáRĞFL podatkowych wydaje VLĊ postanowienie, na które VáXĪ\ ]DĪDOHnie.
§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje VLĊ odpowiednio do ZSáDW dokonywanych przez
SáDWQLNyZ inkasentów, QDVWĊSFyZ prawnych oraz osoby trzecie.
Art. 62a.
Przepisy GRW\F]ąFH ]DSáDW\ podatku stosuje VLĊ odpowiednio do zaliczenia na poczet
]RERZLą]DQLD podatkowego ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK SU]\MĊW\FK jako zabezpieczenie na
podstawie art. 33d § 2 pkt 6 i 7.
Art. 63.
§ 1. Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za ]ZáRNĊ RSáDW\ prolongacyjne, oprocentowanie QDGSáDW oraz wynagrodzenia SU]\VáXJXMąFH SáDWQLNRP
i inkasentom ]DRNUąJOD VLĊ do SHáQ\FK ]áRW\FK w ten sposób, ĪH NRĔFyZNL
kwot Z\QRV]ąFH mniej QLĪ 50 groszy pomija VLĊ a NRĔFyZNL kwot Z\QRV]ąFH
50 i ZLĊFHM groszy SRGZ\ĪV]D VLĊ do SHáQ\FK ]áRW\FK z ]DVWU]HĪHQLHP § 1a i 2.
§ 1a. Podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1̾3 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz kwoty
podatków od nich pobierane zaokrągla siĊ do peánych groszy w górĊ.
§ 2. =DRNUąJODQLD podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje VLĊ do RSáDW
o których mowa w przepisach o podatkach i RSáDWDFK lokalnych.
Art. 64.
§ 1. =RERZLą]DQLD podatkowe oraz ]DOHJáRĞFL podatkowe wraz z odsetkami za
]ZáRNĊ w podatkach VWDQRZLąF\FK dochód EXGĪHWX SDĔVWZD SRGOHJDMą na
wniosek podatnika, SRWUąFHQLX z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzyWHOQRĞFL podatnika wobec Skarbu 3DĔVWZD z W\WXáX
1) prawomocnego wyroku VąGRZHJR wydanego na podstawie art. 417 lub art.
4172 Kodeksu cywilnego;
2) prawomocnej ugody VąGRZHM zawartej w ]ZLą]NX z zaistnieniem okolicznoĞFL przewidzianych w art. 417 lub art. 4172 Kodeksu cywilnego;
3) nabycia przez Skarb 3DĔVWZD QLHUXFKRPRĞFL na cele X]DVDGQLDMąFH jej wyZáDV]F]HQLH lub Z\ZáDV]F]HQLD QLHUXFKRPRĞFL na podstawie przepisów o
gospodarce QLHUXFKRPRĞFLDPL
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4) odszkodowania za QLHVáXV]QH skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, uzyskanego na podstawie przepisów Kodeksu SRVWĊSRZDQLD karnego;
5) odszkodowania uzyskanego na podstawie przepisów o uznaniu za QLHZDĪQH
RU]HF]HĔ wydanych wobec osób represjonowanych za G]LDáDOQRĞü na rzecz
bytu 3DĔVWZD Polskiego;
6) odszkodowania orzeczonego w decyzji organu administracji U]ąGRZHM
§ 2. Przepis § 1 stosuje VLĊ UyZQLHĪ do wzajemnych, bezspornych i wymagalnych
ZLHU]\WHOQRĞFL podatnika wobec SDĔVWZRZ\FK jednostek EXGĪHWRZ\FK z W\WXáX
]DPyZLHĔ wykonanych przez niego na podstawie umów zawartych w trybie
przepisów o zamówieniach publicznych, pod warunkiem ĪH SRWUąFHQLH jest
dokonywane przez tego podatnika i z tej ZLHU]\WHOQRĞFL
§ 2a. Do SRWUąFHQLD ]DOHJáRĞFL podatkowych wraz z odsetkami za ]ZáRNĊ przepis art.
55 § 2 stosuje VLĊ odpowiednio.
§ 3. 3RWUąFHQLD z W\WXáyZ wymienionych w § 1 i 2 PRĪQD UyZQLHĪ GRNRQDü z urzĊ
du.
§ 4. Na wniosek podatnika ZLHU]\WHOQRĞFL z W\WXáyZ wymienionych w § 1 i 2 PRJą
E\ü UyZQLHĪ zaliczane na poczet SU]\V]á\FK ]RERZLą]DĔ podatkowych.
§ 5. 3RWUąFHQLH QDVWĊSXMH z dniem:
1) ]áRĪHQLD wniosku, który ]RVWDá XZ]JOĊGQLRQ\
2) wydania z XU]ĊGX postanowienia o SRWUąFHQLX
§ 6. Odmowa SRWUąFHQLD QDVWĊSXMH w drodze decyzji.
§ 6a. 3RWUąFHQLH QDVWĊSXMH w drodze postanowienia, na które VáXĪ\ ]DĪDOHQLH.
§ 7. Jednostka EXGĪHWRZD której ]RERZLą]DQLH ]RVWDáR SRWUąFRQH z ZLHU]\WHOQRĞFL
podatnika, jest RERZLą]DQD ZSáDFLü UyZQRZDUWRĞü Z\JDVáHJR podatku do organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia dokonania SRWUąFHQLD Od nieZSáDFRQHM w terminie UyZQRZDUWRĞFL Z\JDVáHJR podatku nalicza VLĊ odsetki za
]ZáRNĊ
Art. 65.
§ 1. Uprawnienie, o którym mowa w art. 64 § 1, SU]\VáXJXMH UyZQLHĪ podatnikom
w stosunku do gminy, powiatu lub województwa z W\WXáX
1) prawomocnego wyroku VąGRZHJR wydanego na podstawie art. 417 lub art.
4172 Kodeksu cywilnego;
2) prawomocnej ugody VąGRZHM zawartej w ]ZLą]NX z zaistnieniem okolicznoĞFL przewidzianych w art. 417 lub art. 4172 Kodeksu cywilnego;
3) nabycia przez JPLQĊ powiat lub województwo QLHUXFKRPRĞFL na cele uzaVDGQLDMąFH jej Z\ZáDV]F]HQLH lub Z\ZáDV]F]HQLD QLHUXFKRPRĞFL na podstawie przepisów o gospodarce QLHUXFKRPRĞFLDPL
4) odszkodowania orzeczonego w decyzji wydanej przez wójta, burmistrza
(prezydenta miasta), VWDURVWĊ lub PDUV]DáND województwa.
§ 2. Przepisy art. 64 § 2–7 stosuje VLĊ odpowiednio.
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Art. 66.
§ 1. Szczególnym przypadkiem Z\JDĞQLĊFLD ]RERZLą]DQLD podatkowego jest przeniesienie ZáDVQRĞFL rzeczy lub praw PDMąWNRZ\FK na rzecz:
1) Skarbu 3DĔVWZD – w zamian za ]DOHJáRĞFL podatkowe z W\WXáX podatków staQRZLąF\FK dochody EXGĪHWX SDĔVWZD
2) gminy, powiatu lub województwa – w zamian za ]DOHJáRĞFL podatkowe z tyWXáX podatków VWDQRZLąF\FK dochody ich EXGĪHWyZ
§ 2. Przeniesienie QDVWĊSXMH na wniosek podatnika:
1) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, na podstawie umowy zawartej, za
]JRGą ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX skarbowego lub naczelnika XU]ĊGX
celnego, PLĊG]\ VWDURVWą Z\NRQXMąF\P zadanie z zakresu administracji rzą
dowej a podatnikiem;
2) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, na podstawie umowy zawartej
PLĊG]\ wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), VWDURVWą albo marszaá
kiem województwa a podatnikiem.
§ 3. Umowa, o której mowa w § 2, wymaga formy pisemnej.
§ 3a. Starosta powiadamia ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX skarbowego lub ZáDĞFiwego naczelnika XU]ĊGX celnego o zawarciu umowy, o której mowa w § 2,
SU]HV\áDMąF MHGQRF]HĞQLH jej NRSLĊ
§ 3b. :\UDĪHQLH lub odmowa Z\UDĪHQLD zgody, o której mowa w § 2 pkt 1, QDVWĊSuje w drodze postanowienia.
§ 4. W przypadkach wymienionych w § 1 za termin Z\JDĞQLĊFLD ]RERZLą]DQLD podatkowego XZDĪD VLĊ G]LHĔ przeniesienia ZáDVQRĞFL rzeczy lub praw PDMąWNowych.
§ 5. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 2, organ podatkowy pierwszej instancji wydaje GHF\]MĊ VWZLHUG]DMąFą Z\JDĞQLĊFLH ]RERZLą]DQLD podatkowego. Przepis art. 55 § 2 stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 67. (uchylony).
5R]G]LDá 7a
Ulgi w VSáDFLH ]RERZLą]DĔ podatkowych
Art. 67a.
§ 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ZDĪQ\P interesem podatnika lub interesem publicznym,
PRĪH
1) RGURF]\ü termin SáDWQRĞFL podatku lub UR]áRĪ\ü ]DSáDWĊ podatku na raty;
2) RGURF]\ü lub UR]áRĪ\ü na raty ]DSáDWĊ ]DOHJáRĞFL podatkowej wraz z odsetkami za ]ZáRNĊ lub odsetki RNUHĞORQH w decyzji, o której mowa w art. 53a;
3) XPRU]\ü w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL ]DOHJáRĞFL podatkowe, odsetki za ]ZáRNĊ lub
RSáDWĊ SURORQJDF\MQą
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§ 2. Umorzenie ]DOHJáRĞFL podatkowej powoduje UyZQLHĪ umorzenie odsetek za
]ZáRNĊ w FDáRĞFL lub w takiej F]ĊĞFL w jakiej ]RVWDáD umorzona ]DOHJáRĞü podatkowa.
Art. 67b.
§ 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika SURZDG]ąFHJR G]LDáDOQRĞü gospodarF]ą PRĪH XG]LHODü ulg w VSáDFLH ]RERZLą]DĔ podatkowych, RNUHĞORQ\FK w art.
67a:
1) które nie VWDQRZLą pomocy publicznej;
2) które VWDQRZLą pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach RNUHĞORQ\FK w
EH]SRĞUHGQLR RERZLą]XMąF\FK aktach prawa wspólnotowego GRW\F]ąF\FK
pomocy w ramach zasady de minimis;
3) które VWDQRZLą pomoc SXEOLF]Qą
a) XG]LHODQą w celu naprawienia szkód Z\U]ąG]RQ\FK przez NOĊVNL Ī\ZLoáRZH lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
b) XG]LHODQą w celu ]DSRELHĪHQLD lub likwidacji SRZDĪQ\FK ]DNáyFHĔ w
gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
c) XG]LHODQą w celu wsparcia krajowych pr]HGVLĊELRUFyZ G]LDáDMąF\FK w
ramach SU]HGVLĊZ]LĊFLD gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
d) XG]LHODQą w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i RĞZLDW\
e) EĊGąFą UHNRPSHQVDWą za UHDOL]DFMĊ XVáXJ ĞZLDGF]RQ\FK w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów,
f) na szkolenia,
g) na zatrudnienie,
h) na rozwój PDá\FK i ĞUHGQLFK SU]HGVLĊELRUVWZ
i) na UHVWUXNWXU\]DFMĊ
j) na RFKURQĊ ĞURGRZLVND
k) na prace badawczo-rozwojowe,
l) UHJLRQDOQą
m) XG]LHODQą na inne przeznaczenia RNUHĞORQH na podstawie § 6 przez RaGĊ Ministrów.
§ 2. Ulgi w VSáDFLH ]RERZLą]DĔ podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. a, PRJą E\ü udzielane jako pomoc indywidualna albo w ramach programów pomocowych RNUHĞORQ\FK w RGUĊEQ\FK
przepisach.
§ 3. Ulgi w VSáDFLH ]RERZLą]DĔ podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadkach wymienionych w § 1 pkt 3 lit. b–g oraz lit. i–l PRJą E\ü udzielane
jako pomoc indywidualna zgodna z programami U]ąGRZ\PL lub VDPRU]ąGowymi albo udzielane w ramach programów pomocowych RNUHĞORQ\FK w odUĊEQ\FK przepisach.
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§ 4. Ulgi w VSáDFLH ]RERZLą]DĔ podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. h PRJą E\ü udzielane po VSHáQLHQLX
V]F]HJyáRZ\FK warunków RNUHĞORQ\FK na podstawie § 5.
§ 5. Rada Ministrów RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD V]F]HJyáRZH warunki
udzielania ulg w VSáDFLH ]RERZLą]DĔ podatkowych, o których mowa w art.
67a, w przypadku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. h wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi Vą udzielane jako pomoc indywidualna, PDMąF na
uwadze dopuszczalne przeznaczenia i warunki udzielania pomocy SDĔVWZD
RNUHĞORQH w przepisach prawa wspólnotowego.
§ 6. Rada Ministrów PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]HĔ inne QLĪ RNUHĞORQH w §
1 pkt 3 lit. a–l, przeznaczenia pomocy udzielanej w formie ulg w VSáDFLH zoERZLą]DĔ podatkowych, o których mowa w art. 67a, oraz V]F]HJyáRZH warunki udzielania tych ulg dla RNUHĞORQ\FK przez 5DGĊ Ministrów SU]H]QDF]HĔ
wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi udzielane Vą jako pomoc indywidualna, PDMąF na uwadze GRSXV]F]DOQRĞü i warunki udzielania pomocy
SDĔVWZD RNUHĞORQH w przepisach prawa wspólnotowego.
Art. 67c.
§ 1. Przepisy art. 67a § 1 pkt 1 i 2 oraz art. 67b stosuje VLĊ odpowiednio do naleĪ
QRĞFL SU]\SDGDMąF\FK od SáDWQLNyZ lub inkasentów.
§ 2. Przepisy art. 67a oraz art. 67b stosuje VLĊ odpowiednio do QDOHĪQRĞFL przypadaMąF\FK od spadkobierców podatnika lub SáDWQLND oraz osób trzecich.
Art. 67d.
§ 1. Organ podatkowy PRĪH z XU]ĊGX XG]LHODü ulg w VSáDFLH ]RERZLą]DĔ podatkowych, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3, MHĪHOL
1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ĪH w SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym
nie uzyska VLĊ kwoty SU]HZ\ĪV]DMąFHM wydatki egzekucyjne;
2) kwota ]DOHJáRĞFL podatkowej nie przekracza SLĊFLRNURWQHM ZDUWRĞFL kosztów
upomnienia w SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym;
3) kwota ]DOHJáRĞFL podatkowej nie ]RVWDáD zaspokojona w ]DNRĔF]RQ\P poVWĊSRZDQLX likwidacyjnym lub XSDGáRĞFLRZ\P
4) podatnik ]PDUá nie SR]RVWDZLDMąF ĪDGQHJR PDMąWNX lub SR]RVWDZLá ruchoPRĞFL QLHSRGOHJDMąFH egzekucji na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów albo
SR]RVWDZLá przedmioty codziennego XĪ\WNX domowego, których áąF]QD warWRĞü nie przekracza kwoty 5000 ]á i MHGQRF]HĞQLH brak jest spadkobierców
innych QLĪ Skarb 3DĔVWZD lub jednostka VDPRU]ąGX terytorialnego oraz nie
ma PRĪOLZRĞFL orzeczenia RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej osoby trzeciej.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, GHF\]MĊ XPDU]DMąFą ]DOHJáRĞü
SRGDWNRZą pozostawia VLĊ w aktach sprawy.
§ 3. Przepisy § 1 pkt 3 i 4 i § 2 stosuje VLĊ odpowiednio do umarzania ]DOHJáRĞFL
SáDWQLND lub inkasenta.
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Art. 67e.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
ZáDĞFLZRĞü U]HF]RZą poszczególnych organów podatkowych w sprawach stosowania ulg w VSáDFLH ]RERZLą]DĔ podatkowych, XZ]JOĊGQLDMąF Z\VRNRĞü kwoty EĊGąFHM
przedmiotem ulgi oraz terminy ZSáDW podatku lub ]DOHJáRĞFL podatkowej.
5R]G]LDá 8
Przedawnienie
Art. 68.
§ 1. =RERZLą]DQLH podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje,
MHĪHOL decyzja XVWDODMąFD to ]RERZLą]DQLH ]RVWDáD GRUĊF]RQD po XSá\ZLH 3 lat,
OLF]ąF od NRĔFD roku kalendarzowego, w którym SRZVWDá RERZLą]HN podatkowy.
§ 2. -HĪHOL podatnik:
1) nie ]áRĪ\á deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,
2) w ]áRĪRQHM deklaracji nie XMDZQLá wszystkich danych QLH]EĊGQ\FK do ustalenia Z\VRNRĞFL ]RERZLą]DQLD podatkowego,
]RERZLą]DQLH podatkowe, o którym mowa w § 1, nie powstaje, pod warunkiem
ĪH decyzja uVWDODMąFD Z\VRNRĞü tego ]RERZLą]DQLD ]RVWDáD GRUĊF]RQD po XSáywie 5 lat, OLF]ąF od NRĔFD roku kalendarzowego, w którym SRZVWDá RERZLą]HN
podatkowy.
§ 3. Dodatkowe ]RERZLą]DQLH podatkowe w podatku od towarów i XVáXJ nie powstaje, MHĪHOL decyzja XVWDODMąFD to ]RERZLą]DQLH ]RVWDáD GRUĊF]RQD po XSá\ZLH
5 lat, OLF]ąF od NRĔFD roku kalendarzowego, w którym SRZVWDá RERZLą]HN podatkowy.
§ 4. =RERZLą]DQLH z W\WXáX opodatkowania dochodu QLH]QDMGXMąFHJR pokrycia w
ujawnionych ĨUyGáDFK przychodów lub SRFKRG]ąFHJR ze ĨUyGHá nieujawnionych nie powstaje, MHĪHOL decyzja XVWDODMąFD to ]RERZLą]DQLH ]RVWDáD GRUĊF]ona po XSá\ZLH 5 lat, OLF]ąF od NRĔFD roku, w którym XSá\Qąá termin do ]áRĪHQLD
zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych,
za rok podatkowy, którego dotyczy decyzja.
§ 5. Bieg terminu przedawnienia zawiesza VLĊ MHĪHOL wydanie decyzji jest uzaleĪ
nione od UR]VWU]\JQLĊFLD zagadnienia ZVWĊSQHJR przez inny organ lub VąG
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja innego organu VWDáD VLĊ ostateczna lub orzeczenie VąGX XSUDZRPRFQLáR VLĊ nie
GáXĪHM jednak QLĪ przez 2 lata.
Art. 69.
§ 1. W razie QLHGRSHáQLHQLD przez podatnika warunków XSUDZQLDMąF\FK do skorzystania z uzyskanej ulgi podatkowej, prawo do wydania decyzji XVWDODMąFHM zoERZLą]DQLH podatkowe powstaje w dniu, w którym QDVWąSLáR zdarzenie powoGXMąFH XWUDWĊ prawa do ulgi.
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§ 2. Termin do wydania decyzji, o której mowa w § 1, wynosi 3 lata od NRĔFD roku
podatkowego, w którym QDVWąSLáR zdarzenie SRZRGXMąFH XWUDWĊ prawa do ulgi
podatkowej, a MHĪHOL podatnik nie ]JáRVLá organowi podatkowemu utraty prawa
do ulgi co najmniej na 2 PLHVLąFH przed XSá\ZHP tego terminu – termin do
wydania decyzji, o której mowa w § 1, wynosi 5 lat.
§ 3. Ustalenie Z\VRNRĞFL ]RERZLą]DQLD podatkowego QDVWĊSXMH na podstawie stanu
prawnego RERZLą]XMąFHJR w dniu powstania RERZLą]NX podatkowego oraz
LVWQLHMąFego w tym dniu stanu faktycznego.
§ 4. -HĪHOL zgodnie z RGUĊEQ\PL przepisami, ]RERZLą]DQLH podatkowe ustalane jest
na rok kalendarzowy lub na inny okres, decyzja, o której mowa w § 1, wydawana jest na podstawie stanu prawnego RERZLą]XMąFHJR w dniu nabycia prawa
do ulgi.
Art. 70.
§ 1. =RERZLą]DQLH podatkowe przedawnia VLĊ z XSá\ZHP 5 lat, OLF]ąF od NRĔFD roku kalendarzowego, w którym XSá\Qąá termin SáDWQRĞFL podatku.
§ 2. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna VLĊ a UR]SRF]ĊW\ ulega zawieszeniu:
1) od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, do dnia
terminu SáDWQRĞFL odroczonego podatku lub ]DOHJáRĞFL podatkowej, ostatniej
raty podatku lub ostatniej raty ]DOHJáRĞFL podatkowej;
2) od dnia ZHMĞFLD w Ī\FLH UR]SRU]ąG]HQLD w sprawie SU]HGáXĪHQLD terminu
SáDWQRĞFL podatku, wydanego przez ministra ZáDĞFLZHJR do spraw finansów
publicznych, do dnia XSá\ZX SU]HGáXĪRQHJR terminu.
§ 3. Bieg terminu przedawnienia przerywa RJáRV]HQLH XSDGáRĞFL Po przerwaniu
biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia QDVWĊSXMąFHJR po
dniu uprawomocnienia VLĊ postanowienia o XNRĔF]HQLX SRVWĊSRZDQLD XSDGáoĞFLRZHJR
§ 4. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania ĞURGND
egzekucyjnego, o którym podatnik ]RVWDá zawiadomiony. Po przerwaniu biegu
terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia QDVWĊSXMąFHJR po dniu, w
którym zastosowano ĞURGHN egzekucyjny.
§ 5. (uchylony).
§ 6. Bieg terminu przedawnienia ]RERZLą]DQLD podatkowego nie rozpoczyna VLĊ a
UR]SRF]ĊW\ ulega zawieszeniu, z dniem:
1) ZV]F]ĊFLDSRVWĊSRZDQLDZVSUDZLHRSU]HVWĊSVWZRVNDUERZHOXEZ\NURF]eQLH VNDUERZH R NWyU\P SRGDWQLN ]RVWDá ]DZLDGRPLRQ\ MHĪHOL SRGHMU]HQLH
SRSHáQLHQLDSU]HVWĊSVWZDOXEZ\NURF]HQLDZLąĪHVLĊ]Qiewykonaniem tego
]RERZLą]DQLD
2) wniesienia skargi do VąGX administracyjnego na GHF\]MĊ GRW\F]ąFą tego zoERZLą]DQLD
3) wniesienia ĪąGDQLD ustalenia przez VąG powszechny istnienia lub nieistnienia
stosunku prawnego lub prawa;
4) GRUĊF]HQLD postanowienia o SU]\MĊFLX zabezpieczenia, o którym mowa w art.
33d § 2, lub GRUĊF]HQLD ]DU]ąG]HQLD zabezpieczenia w trybie przepisów o
SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w administracji;
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  GRUĊF]HQLD ]DZLDGRPLHQLD R SU]\VWąSLHQLX GR ]DEH]SLHF]HQLD Z SU]\SDdNDFKRNUHĞORQ\FKZDUWDLart. 35 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966
r. o SRVWĊSRZDQLX HJ]HNXF\MQ\P Z DGPLQLVWUDFML '] 8 ]  U SR]
1015]SyĨQ]P6)).
§ 7. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna VLĊ a po zawieszeniu biegnie dalej, od
dnia QDVWĊSXMąFHJR po dniu:
1) prawomocnego ]DNRĔF]HQLD SRVWĊSRZDQLD w sprawie o SU]HVWĊSVWZR skarbowe lub wykroczenie skarbowe;
2) GRUĊF]HQLD organowi podatkowemu odpisu orzeczenia VąGX administracyjnego, ze stwierdzeniem jego SUDZRPRFQRĞFL
3) uprawomocnienia VLĊ orzeczenia VąGX powszechnego w sprawie ustalenia
istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;
4) Z\JDĞQLĊFLD decyzji o zabezpieczeniu;
5) ]DNRĔF]HQLD SRVWĊSRZDQLD ]DEH]SLHF]DMąFHJR w trybie przepisów o postĊ
powaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 8. Nie XOHJDMą przedawnieniu ]RERZLą]DQLD podatkowe zabezpieczone KLSRWHNą
lub zastawem skarbowym, MHGQDNĪH po XSá\ZLH terminu przedawnienia zoboZLą]DQLD te PRJą E\ü 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, MHĪHOL PRĪOLZRĞü ustalenia lub RNUHĞOHQLD ]RERZLą]DQLD
podatkowego wynika z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów PLĊG]\QDURGRZ\FK których VWURQą jest Rzeczpospolita Polska, a ustalenie lub RNUHĞOHQLH przez organ podatkowy Z\VRNRĞFL
tego ]RERZLą]DQLD X]DOHĪQLRQH jest od uzyskania odpowiednich informacji od
organów innego SDĔVWZD
§ 2. Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym mowa w § 1, QDVWĊSXMH od dnia
Z\VWąSLHQLD przez organ podatkowy z wnioskiem do organu innego SDĔVWZD
do dnia uzyskania przez organ podatkowy ĪąGDQHM informacji – jednak nie
GáXĪHM QLĪ przez okres 3 lat.
§ 3. Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym mowa w § 1, PRĪH QDVWĊSRZDü
wielokrotnie; w takich przypadkach okres áąF]QHJR zawieszenia terminu przedawnienia nie PRĪH SU]HNUDF]Dü 3 lat.
Art. 70b. (uchylony).
Art. 70c.
2UJDQ SRGDWNRZ\ ZáDĞFLZ\ Z VSUDZLH ]RERZLą]DQLD SRGDWNRZHJR ] którego nieZ\NRQDQLHPZLąĪHVLĊSRGHMU]HQLHSRSHáQLHQLDSU]HVWĊSVWZDVNDUERZHJROXEZ\NUoF]HQLD VNDUERZHJR ]DZLDGDPLD SRGDWQLND R QLHUR]SRF]ĊFLX OXE ]DZLHV]HQLX ELHJX
WHUPLQXSU]HGDZQLHQLD]RERZLą]DQLDSRGDWNRZHJRZSU]\SDGNXRNWyU\PPRZDZ
DUW    SNW  QDMSyĨQLHM ] XSá\ZHP WHUPLQX SU]HGDZQLHQLD R NWyU\P PRZD Z
6)

Zmiany tekstu jednolitego wymLHQLRQHM XVWDZ\ ]RVWDá\ RJáRV]RQH Z '] 8 ]  r. poz. 1166,
1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1289.
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art. 70 § 1, oraz o rR]SRF]ĊFLXOXEGDOV]\PELHJXWHUPLQXSU]HGDZQLHQLDSRXSá\ZLH
okresu zawieszenia.
Art. 71.
3U]HSLV\DUWLDUWFVWRVXMHVLĊRGSRZLHGQLRGRQDOHĪQRĞFLSáDWQLNyZOXELQNaVHQWyZ]W\WXáXQLHSREUDQ\FKDOERQLHZSáDFRQ\FKSRGDWNyZ
5R]G]LDá 9
1DGSáDWD
Art. 72.
§ 1. Za QDGSáDWĊ XZDĪD VLĊ NZRWĊ
1) QDGSáDFRQHJR lub QLHQDOHĪQLH ]DSáDFRQHJR podatku;
2) podatku SREUDQą przez SáDWQLND QLHQDOHĪQLH lub w Z\VRNRĞFL ZLĊNV]HM od
naOHĪQHM
3) ]RERZLą]DQLD ]DSáDFRQHJR przez SáDWQLND lub inkasenta, MHĪHOL w decyzji, o
której mowa w art. 30 § 4, RNUHĞORQR je QLHQDOHĪQLH lub w Z\VRNRĞFL ZLĊkszej od QDOHĪQHM
4) ]RERZLą]DQLD ]DSáDFRQHJR przez RVREĊ WU]HFLą lub VSDGNRELHUFĊ MHĪHOL w
decyzji o ich RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej lub decyzji XVWDODMąFHM wysoNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego spadkodawcy RNUHĞORQR je QLHQDOHĪQLH lub
w Z\VRNRĞFL ZLĊNV]HM od QDOHĪQHM
§ 2. -HĪHOL ZSáDWD GRW\F]\áD ]DOHJáRĞFL podatkowej, na równi z QDGSáDWą traktuje VLĊ
WDNĪH F]ĊĞü ZSáDW\ która ]RVWDáD zaliczona na poczet odsetek za ]ZáRNĊ
Art. 73.
§ 1. 1DGSáDWD powstaje, z ]DVWU]HĪHQLHP § 2, z dniem:
1) ]DSáDW\ przez podatnika podatku QLHQDOHĪQHJR lub w Z\VRNRĞFL ZLĊNV]HM od
QDOHĪQHM
2) pobrania przez SáDWQLND podatku QLHQDOHĪQHJR lub w Z\VRNRĞFL ZLĊNV]HM od
QDOHĪQHM
3) ]DSáDW\ przez SáDWQLND lub inkasenta QDOHĪQRĞFL Z\QLNDMąFHM z decyzji o jego
RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej, MHĪHOL QDOHĪQRĞü ta ]RVWDáD RNUHĞORQD nienaOHĪQLH lub w Z\VRNRĞFL ZLĊNV]HM od QDOHĪQHM
4) ZSáDFHQLD przez SáDWQLND lub inkasenta podatku w Z\VRNRĞFL ZLĊNV]HM od
Z\VRNRĞFL pobranego podatku;
5) ]DSáDW\ przez RVREĊ WU]HFLą lub VSDGNRELHUFĊ QDOHĪQRĞFL Z\QLNDMąFHM z decyzji o RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej lub decyzji XVWDODMąFHM Z\VRNRĞü zoboZLą]DQLD podatkowego spadkodawcy, MHĪHOL QDOHĪQRĞü ta ]RVWDáD RNUHĞORQD
QLHQDOHĪQLH lub w Z\VRNRĞFL ZLĊNV]HM od QDOHĪQHM
6) (uchylony).
§ 2. 1DGSáDWD powstaje z dniem ]áRĪHQLD
1) zeznania rocznego – dla podatników podatku dochodowego;
2) deklaracji podatku akcyzowego – dla podatników podatku akcyzowego;
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3) deklaracji o ZSáDWDFK z zysku za rok obrotowy – dla jednoosobowych VSyáHN
Skarbu 3DĔVWZD i SU]HGVLĊELRUVWZ SDĔVWZRZ\FK
4) deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i XVáXJ – dla podatników podatku od towarów i XVáXJ
Art. 74.
-HĪHOL QDGSáDWD SRZVWDáD w wyniku orzeczenia 7U\EXQDáX Konstytucyjnego lub orzeczenia Europejskiego 7U\EXQDáX 6SUDZLHGOLZRĞFL a podatnik, którego ]RERZLą]DQLH
podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1:
1) ]áRĪ\á MHGQą z deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, lub LQQą GHNODUDFMĊ
z której wynika Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego – Z\VRNRĞü QDGSáDW\
RNUHĞOD podatnik we wniosku o jej zwrot, VNáDGDMąF UyZQRF]HĞQLH skorygoZDQą GHNODUDFMĊ
2) ]RVWDá rozliczony przez SáDWQLND – Z\VRNRĞü QDGSáDW\ RNUHĞOD podatnik we
wniosku o jej zwrot, VNáDGDMąF UyZQRF]HĞQLH zeznanie GHNODUDFMĊ  o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 1;
3) nie E\á RERZLą]DQ\ do VNáDGDQLD deklaracji – Z\VRNRĞü QDGSáDW\ RNUHĞOD podatnik we wniosku o jej zwrot.
Art. 74a.
W przypadkach niewymienionych w art. 73 § 2 i art. 74 Z\VRNRĞü QDGSáDW\ RNUHĞOD
organ podatkowy.
Art. 75.
§ 1. -HĪHOL podatnik kwestionuje ]DVDGQRĞü pobrania przez SáDWQLND podatku albo
Z\VRNRĞü pobranego podatku, PRĪH ]áRĪ\ü wniosek o stwierdzenie QDGSáDW\
podatku.
§ 2. Uprawnienie RNUHĞORQH w § 1 SU]\VáXJXMH UyZQLHĪ
1) podatnikom, których ]RERZLą]DQLH podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1, MHĪHOL
a) w zeznaniach (deklaracjach), o których mowa w art. 73 § 2, wykazali
]RERZLą]DQLH podatkowe QLHQDOHĪQH lub w Z\VRNRĞFL ZLĊNV]HM od naOHĪQHM i ZSáDFLOL zadeklarowany podatek albo wykazali QDGSáDWĊ w wyVRNRĞFL mniejszej od QDOHĪQHM
b) w deklaracjach innych QLĪ wymienione w art. 73 § 2 pkt 2 i 3, z Z\Mątkiem deklaracji GRW\F]ąFHM zaliczek na podatek dochodowy, wykazali
]RERZLą]DQLH podatkowe niHQDOHĪQH lub w Z\VRNRĞFL ZLĊNV]HM od naOHĪQHM i ZSáDFLOL zadeklarowany podatek,
c) nie EĊGąF RERZLą]DQ\PL do VNáDGDQLD ]H]QDĔ (deklaracji), dokonali
ZSáDW\ podatku QLHQDOHĪQHJR lub w Z\VRNRĞFL ZLĊNV]HM od QDOHĪQHM
1a) osobom, które E\á\ wspólnikami VSyáNL cywilnej w chwili UR]ZLą]DQLD spóá
ki, w sytuacjach RNUHĞORQ\FK w pkt 1;
2) SáDWQLNRP lub inkasentom, MHĪHOL
a) w ]áRĪRQHM deklaracji wykazali oraz ZSáDFLOL podatek w Z\VRNRĞFL
ZLĊNV]HM od Z\VRNRĞFL pobranego podatku,
2014-07-28

©Kancelaria Sejmu

s. 53/159

b) w ]áRĪRQHM deklaracji wykazali oraz ZSáDFLOL podatek w Z\VRNRĞFL
ZLĊNV]HM od QDOHĪQHM
c) nie EĊGąF RERZLą]DQ\PL do VNáDGDQLD deklaracji, ZSáDFLOL podatek w
Z\VRNRĞFL ZLĊNV]HM od QDOHĪQHM
§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a i b oraz w pkt 2 lit. a i b,
podatnik, SáDWQLN lub inkasent UyZQRF]HĞQLH z wnioskiem o stwierdzenie nadSáDW\ Vą RERZLą]DQL ]áRĪ\ü skorygowane zeznanie GHNODUDFMĊ 
§ 3a. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 1a, osoba, która E\áD wspólnikiem
VSyáNL cywilnej w chwili UR]ZLą]DQLD VSyáNL jest RERZLą]DQD ]áRĪ\ü skorygowane zeznanie GHNODUDFMĊ UyZQRF]HĞQLH z wnioskiem o stwierdzenie QDGSáaty oraz XPRZĊ VSyáNL DNWXDOQą na G]LHĔ UR]ZLą]DQLD VSyáNL
§ 4. -HĪHOL SUDZLGáRZRĞü skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi ZąWSOLZoĞFL organ podatkowy zwraca QDGSáDWĊ bez wydania decyzji VWZLHUG]DMąFHM
QDGSáDWĊ
§ 5. -HĪHOL zwrotu QDGSáDW\ w trybie, o którym mowa w § 4, dokonano QLHQDOHĪQLH
lub w Z\VRNRĞFL Z\ĪV]HM od QDOHĪQHM od kwoty QDGSáDW\ SRGOHJDMąFHM zwrotowi nie nalicza VLĊ odsetek za ]ZáRNĊ W tym zakresie nie wszczyna VLĊ poVWĊSRZDQLD w sprawach o SU]HVWĊSVWZD skarbowe lub wykroczenia skarbowe.
§ 5a. Zwrotu QDGSáDW\ osobom, które E\á\ wspólnikami VSyáNL cywilnej w chwili
UR]ZLą]DQLD VSyáNL dokonuje VLĊ w proporcjach Z\QLNDMąF\FK z prawa do
XG]LDáX w zysku RNUHĞORQHJR w umowie VSyáNL -HĪHOL z GRáąF]RQHM umowy nie
Z\QLNDMą te XG]LDá\ w zysku, przyjmuje VLĊ ĪH prawa do XG]LDáX w zysku Vą
równe.
§ 6. Przepisów § 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 nie stosuje VLĊ MHĪHOL ustawy podatkowe przeZLGXMą inny tryb zwrotu podatku.
§ 7. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, ZáDĞFLZRĞü PLHMVFRZą organów podatkowych w sprawach, o których
mowa w § 1, XZ]JOĊGQLDMąF w V]F]HJyOQRĞFL rodzaj podatku i przypadki poboru podatku przez SáDWQLND
Art. 76.
§ 1. 1DGSáDW\ wraz z ich oprocentowaniem SRGOHJDMą zaliczeniu z XU]ĊGX na poczet
]DOHJáRĞFL podatkowych wraz z odsetkami za ]ZáRNĊ odsetek za ]ZáRNĊ okreĞORQ\FK w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz ELHĪąF\FK ]RERZLą]DĔ podatkowych, a w razie ich braku SRGOHJDMą zwrotowi z XU]ĊGX chyba ĪH podatnik ]áRĪ\ wniosek o zaliczenie QDGSáDW\ w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL na poczet przyV]á\FK ]RERZLą]DĔ podatkowych, z ]DVWU]HĪHQLHP § 2.
§ 2. 1DGSáDW\ których Z\VRNRĞü nie przekracza Z\VRNRĞFL kosztów upomnienia w
SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym, SRGOHJDMą z XU]ĊGX zaliczeniu na poczet ]DOHJáoĞFL podatkowych wraz z odsetkami za ]ZáRNĊ odsetek za ]ZáRNĊ RNUHĞORQ\FK
w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz ELHĪąF\FK ]RERZLą]DĔ podatkowych, a w razie ich braku – na poczet SU]\V]á\FK ]RERZLą]DĔ podatkowych,
chyba ĪH podatnik Z\VWąSL o ich zwrot.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje VLĊ odpowiednio do zaliczania QDGSáDW\ SáDWQLND lub
inkasenta na poczet jego ]DOHJáRĞFL podatkowych, ELHĪąF\FK ]RERZLą]DĔ po-
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datkowych lub ]RERZLą]DĔ SRZVWDá\FK w ]ZLą]NX z wykonywaniem oboZLą]NyZ SáDWQLND lub inkasenta.
§ 4. Przepisy § 1 i 2 stosuje VLĊ odpowiednio do osób, które E\á\ wspólnikami
VSyáNL cywilnej w chwili UR]ZLą]DQLD VSyáNL
Art. 76a.
§ 1. W sprawach zaliczenia QDGSáDW\ na poczet ]DOHJá\FK oraz ELHĪąF\FK zobowią
]DĔ podatkowych wydaje VLĊ postanowienie, na które VáXĪ\ ]DĪDOHQLH W przypadku zaliczenia QDGSáDW\ na poczet ]DOHJáRĞFL podatkowych przepisy art. 55 §
2 i art. 62 § 1 stosuje VLĊ odpowiednio.
§ 2. Zaliczenie QDGSáDW\ na poczet ]DOHJáRĞFL podatkowych QDVWĊSXMH z dniem:
1) powstania QDGSáDW\ – w przypadkach, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1–3
i 5 oraz § 2;
2) ]áRĪHQLD wniosku o stwierdzenie QDGSáDW\
Art. 76b.
§ 1. Przepisy art. 76, art. 76a, art. 77b i art. 80 stosuje VLĊ odpowiednio do zwrotu
podatku. Zaliczenie, o którym mowa w art. 76a § 2 pkt 1, QDVWĊSXMH z dniem ]áoĪHQLD deklaracji Z\ND]XMąFHM zwrot podatku.
§ 2. W przypadku ]áRĪHQLD przez podatnika XSRZDĪQLHQLD organu podatkowego na
podstawie przepisów o podatku od towarów i XVáXJ zwrot podatku wraz z oprocentowaniem PRĪH E\ü przekazany, w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL na wskazany rachunek banku lub VSyáG]LHOF]HM kasy RV]F]ĊGQRĞFLRZR-kredytowej, jako zabezpieczenie kredytu udzielanego przez ten bank lub przez WĊ NDVĊ MHĪHOL w dniu ]áoĪHQLD deklaracji Z\ND]XMąFHM zwrot podatku, w stosunku do podatnika nie jest
prowadzone SRVWĊSRZDQLH PDMąFH na celu ustalenie lub RNUHĞOHQLH Z\VRNRĞFL
]RERZLą]DĔ podatkowych.
§ 3. Przekazanie zwrotu podatku wraz z oprocentowaniem bankowi lub VSyáG]LHlczej kasie RV]F]ĊGQRĞFLRZR-kredytowej traktuje VLĊ na równi z przekazaniem
zwrotu na rachunek podatnika.
§ 4. Przekazanie bankowi lub VSyáG]LHOF]HM kasie RV]F]ĊGQRĞFLRZR-kredytowej
zwrotu podatku wraz z oprocentowaniem ma SLHUZV]HĔVWZR przed:
1) zaliczeniem tego zwrotu na poczet ]DOHJáRĞFL podatkowych i ELHĪąF\FK zoERZLą]DĔ podatkowych ujawnionych po ]áRĪHQLX deklaracji Z\ND]XMąFHM
zwrot podatku;
2) UHDOL]DFMą ]DMĊFLD ZLHU]\WHOQRĞFL z W\WXáX zwrotu podatku w SRVWĊSRZDQLX
egzekucyjnym, otrzymanego przez organ podatkowy po dniu ]áRĪHQLD deklaracji Z\ND]XMąFHM zwrot.
Art. 76c.
1DGSáDWĊ Z\QLNDMąFą z zaliczek na podatek zwraca VLĊ po ]DNRĔF]HQLX okresu, za
który rozlicza VLĊ podatek. -HĪHOL jednak QDGSáDWD wynika z decyzji VWZLHUG]DMąFHM
QDGSáDWĊ wydanej w ]ZLą]NX z art. 75 § 1, zwrot QDGSáDW\ QDVWĊSXMH w terminie 30
dni od dnia wydania tej decyzji.
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Art. 77.
§ 1. 1DGSáDWD podlega zwrotowi w terminie:
1) 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieZDĪQRĞFL decyzji:
a) XVWDODMąFHM Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego,
b) RNUHĞODMąFHM Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego,
c) o RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej SáDWQLND lub inkasenta,
d) o RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej osoby trzeciej lub spadkobiercy,
z ]DVWU]HĪHQLHP § 3;
2) 30 dni od dnia wydania decyzji VWZLHUG]DMąFHM QDGSáDWĊ lub RNUHĞODMąFHM wyVRNRĞü QDGSáDW\
3) 14 dni od dnia GRUĊF]HQLD organowi podatkowemu odpisu orzeczenia VąGX
administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocnRĞFL XFK\ODMąFHJR
GHF\]MĊ organu podatkowego pierwszej instancji lub VWZLHUG]DMąFHJR jej
QLHZDĪQRĞü z ]DVWU]HĪHQLHP § 3;
4) 30 dni od dnia ]áRĪHQLD wniosku, o którym mowa w art. 74;
5) 3 PLHVLĊF\ od dnia ]áRĪHQLD zeznania lub deklaracji, o których mowa w art.
73 § 2 pkt 1–3, z ]DVWU]HĪHQLHP § 2;
6) 2 PLHVLĊF\ od dnia ]áRĪHQLD wniosku o stwierdzenie QDGSáDW\ wraz ze:
a) skorygowanym zeznaniem GHNODUDFMą – w przypadkach, o których
mowa w art. 75 § 3,
b) skorygowanym zeznaniem GHNODUDFMą i z XPRZą VSyáNL DNWXDOQą na
G]LHĔ UR]ZLą]DQLD VSyáNL – w przypadku, o którym mowa w art. 75 § 3a
– lecz nie ZF]HĞQLHM QLĪ w terminie 3 PLHVLĊF\ od dnia ]áRĪHQLD zeznania
lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2;
7) 30 dni od dnia ]áRĪHQLD deklaracji, o której mowa w art. 73 § 2 pkt 4.
§ 2. W przypadku skorygowania deklaracji:
1) w trybie RNUHĞORQ\P w art. 274 § 1 pkt 1 – QDGSáDWD podlega zwrotowi w
terminie 3 PLHVLĊF\ od dnia XSá\ZX terminu do wniesienia sprzeciwu;
2) przez podatnika – QDGSáDWD podlega zwrotowi w terminie 3 PLHVLĊF\ od dnia
jej skorygowania.
§ 3. W przypadku uchylenia decyzji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a–d, lub stwierdzenia jej QLHZDĪQRĞFL MHĪHOL QDVWĊSQLH w terminie 3 PLHVLĊF\ od dnia uchylenia lub stwierdzenia QLHZDĪQRĞFL przez organ podatkowy lub od dnia dorĊ
czenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia VąGX administracyjnego ze
stwierdzeniem jego SUDZRPRFQRĞFL XFK\ODMąFHJR GHF\]MĊ lub VWZLHUG]DMąFego jej QLHZDĪQRĞü zostanie wydana decyzja w tej samej sprawie, QDGSáDWD
NWyUą stanowi UyĪQLFD PLĊG]\ podatkiem ZSáDFRQ\P a podatkiem wynikają
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,
QDGSáDWD VWDQRZLąFD NZRWĊ ZSáDFRQą na podstawie decyzji uchylonej lub decyzji, której QLHZDĪQRĞü stwierdzono, podlega zwrotowi bez ]EĊGQHM ]ZáRNL
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Art. 77a.
Organ podatkowy PRĪH na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych jego
ZDĪQ\P interesem, GRNRQDü zwrotu QDGZ\ĪNL ZSáDFRQ\FK kwot zaliczek na podatek
dochodowy.
Art. 77b.
§ 1. Zwrot QDGSáDW\ QDVWĊSXMH
1) na wskazany rachunek bankowy podatnika, SáDWQLND lub inkasenta obowią
zanego do posiadania rachunku bankowego;
2) w gotówce, MHĪHOL podatnik, SáDWQLN lub inkasent nie Vą RERZLą]DQL do posiadania rachunku bankowego, chyba ĪH ]DĪąGDMą zwrotu QDGSáDW\ na rachunek
bankowy.
§ 2. Za G]LHĔ zwrotu QDGSáDW\ XZDĪD VLĊ G]LHĔ
1) REFLąĪHQLD rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;
2) nadania przekazu pocztowego;
3) Z\SáDFHQLD kwoty QDGSáDW\ przez organ podatkowy lub postawienia QDGSáaty do dyspozycji podatnika w kasie.
§ 3. 1DGSáDWD której Z\VRNRĞü nie przekracza kosztów upomnienia w SRVWĊSRZaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi Z\áąF]QLH w kasie.
§ 4. 1DGSáDWD zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej
zwrotu.
§ 5. Przepisy § 1–4 stosuje VLĊ odpowiednio do osób, które E\á\ wspólnikami spóá
ki cywilnej w chwili UR]ZLą]DQLD VSyáNL
Art. 77c.
§ 1. 1DGSáDWD Z\QLNDMąFD z korekty zeznania w podatku dochodowym od osób fizycznych jest pomniejszana o NZRWĊ RGSRZLDGDMąFą QDGZ\ĪFH kwoty przekazanej na rzecz organizacji SRĪ\WNX publicznego zgodnie z wnioskiem podatnika, o którym mowa w RGUĊEQ\FK przepisach, ponad ]DRNUąJORQą do SHáQ\FK
G]LHVLąWHN groszy w Gyá NZRWĊ 1% podatku QDOHĪQHJR Z\QLNDMąFHJR z tej korekty.
§ 2. Przepis § 1 stosuje VLĊ odpowiednio do QDGSáDW Z\QLNDMąF\FK z decyzji.
Art. 78.
§ 1. 1DGSáDW\ SRGOHJDMą oprocentowaniu w Z\VRNRĞFL równej Z\VRNRĞFL odsetek
za ]ZáRNĊ pobieranych od ]DOHJáRĞFL podatkowych, z ]DVWU]HĪHQLHP § 2.
§ 2. 1DGSáDW\ o których mowa w art. 76 § 2, nie SRGOHJDMą oprocentowaniu.
§ 3. Oprocentowanie SU]\VáXJXMH
1) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 1 lit. a–d, z ]DVWU]HĪHQLHP
pkt 2, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 3 – od dnia powstania QDGSáDW\
2) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 1 lit. a–d – od dnia wydania decyzji o zmianie lub uchyleniu decyzji, MHĪHOL organ podatkowy nie
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SU]\F]\QLá VLĊ do powstania SU]HVáDQNL zmiany lub uchylenia decyzji, a nadSáDWD nie ]RVWDáD zwrócona w terminie;
3) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 2 i pkt 6 – od dnia ]áRĪHQLD
wniosku o stwierdzenie QDGSáDW\ wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaUDFMą 
a) MHĪHOL QDGSáDWD nie ]RVWDáD zwrócona w terminie 30 dni od dnia wydania
decyzji VWZLHUG]DMąFHM QDGSáDWĊ
b) MHĪHOL decyzja VWZLHUG]DMąFD QDGSáDWĊ nie ]RVWDáD wydana w terminie 2
PLHVLĊF\ od dnia ]áRĪHQLD wniosku o stwierdzenie QDGSáDW\ chyba ĪH
do RSyĨQLHQLD w wydaniu decyzji przyczyQLá VLĊ podatnik, SáDWQLN lub
inkasent,
c) MHĪHOL QDGSáDWD nie ]RVWDáD zwrócona w terminie, o którym mowa w art.
77 § 1 pkt 6, chyba ĪH do RSyĨQLHQLD w zwrocie QDGSáDW\ SU]\F]\QLá VLĊ
podatnik, SáDWQLN lub inkasent;
4) w przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 5 i § 2 – od dnia powstania
QDGSáDW\ MHĪHOL QDGSáDWD nie ]RVWDáD zwrócona w terminie 3 PLHVLĊF\ od
dnia ]áRĪHQLD 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 QDGSáaty, MHĪHOL QDGSáDWD nie ]RVWDáD zwrócona w terminie 30 dni od dnia ]áRĪHQLD
deklaracji, o której mowa w art. 73 § 2 pkt 4, lub od dnia skorygowania deklaracji w trybie art. 274 lub art. 274a.
§ 4. Oprocentowanie z W\WXáX QDGSáDW\ SU]\VáXJXMH do dnia zwrotu QDGSáDW\ zaliczenia jej na poczet ]DOHJá\FK lub ELHĪąF\FK ]RERZLą]DĔ podatkowych lub
dnia ]áRĪHQLD wniosku o zaliczenie QDGSáDW\ na poczet SU]\V]á\FK ]RERZLą]DĔ
podatkowych, z ]DVWU]HĪHQLHP § 5 pkt 2.
§ 5. W przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 4 oprocentowanie SU]\VáXJXMH
za okres:
1) od dnia powstania QDGSáDW\ do dnia jej zwrotu – pod warunkiem ]áRĪHQLD
przez podatnika wniosku o zwrot QDGSáDW\ w terminie 30 dni od dnia weMĞFLD w Ī\FLH orzeczenia 7U\EXQDáX Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego 7U\EXQDáX 6SUDZLHGOLZRĞFL w Dzienniku
8U]ĊGRZ\P Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL akt normatywny;
2) od dnia powstania QDGSáDW\ do 30 dnia od dnia ZHMĞFLD w Ī\FLH orzeczenia
7U\EXQDáX Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego 7U\EXQDáX 6SUDZLHGOLZRĞFL w Dzienniku 8U]ĊGRZ\P Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL
akt normatywny – MHĪHOL wniosek o zwrot QDGSáDW\ ]RVWDá ]áRĪRQ\ po XSáywie 30 dni od dnia ZHMĞFLD w Ī\FLH orzeczenia 7U\EXQDáX Konstytucyjnego
lub publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego 7U\EXQDáX SprawiedliwoĞFL w Dzienniku 8U]ĊGRZ\P Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL ten akt.
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Art. 78a.
-HĪHOL kwota dokonanego zwrotu podatku nie pokrywa kwoty QDGSáDW\ wraz z jej
oprocentowaniem, ]ZUyFRQą NZRWĊ zalicza VLĊ proporcjonalnie na poczet kwoty nadSáDW\ oraz kwoty jej oprocentowania w takim stosunku, w jakim w dniu zwrotu pozostaje kwota QDGSáDW\ do kwoty oprocentowania.
Art. 79.
§ 1. 3RVWĊSRZDQLH w sprawie stwierdzenia QDGSáDW\ nie PRĪH ]RVWDü ZV]F]ĊWH w
czasie trwania SRVWĊSRZDQLD podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w
okresie PLĊG]\ ]DNRĔF]HQLHP kontroli a ZV]F]ĊFLHP SRVWĊSRZDQLD – w zakresie ]RERZLą]DĔ podatkowych, których dotyczy SRVWĊSRZDQLH lub kontrola.
§ 2. Prawo do ]áRĪHQLD wniosku o stwierdzenie QDGSáDW\ wygasa po XSá\ZLH terminu przedawnienia ]RERZLą]DQLD podatkowego.
§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje VLĊ MHĪHOL ustawy podatkowe SU]HZLGXMą inny tryb
zwrotu podatku.
Art. 80.
§ 1. Prawo do zwrotu QDGSáDW\ podatku wygasa po XSá\ZLH 5 lat, OLF]ąF od NRĔFD
roku kalendarzowego, w którym XSá\Qąá termin jej zwrotu.
§ 2. Po XSá\ZLH terminu RNUHĞORQHJR w § 1 wygasa UyZQLHĪ prawo do ]áRĪHQLD
wniosku o zaliczenie QDGSáDW\ na poczet SU]\V]á\FK ]RERZLą]DĔ podatkowych
oraz PRĪOLZRĞü zaliczenia QDGSáDWy na poczet ]DOHJá\FK oraz ELHĪąF\FK zoboZLą]DĔ podatkowych.
§ 3. =áRĪHQLH wniosku o stwierdzenie QDGSáDW\ zwrot QDGSáDW\ lub zaliczenie jej na
poczet SU]\V]á\FK ]RERZLą]DĔ podatkowych przerywa bieg terminu do zwrotu
QDGSáDW\
5R]G]LDá 9a
Podpisywanie deklaracji
Art. 80a.
§ 1. -HĪHOL RGUĊEQH ustawy nie VWDQRZLą inaczej, deklaracja, w tym deklaracja VNáadana za SRPRFą ĞURGNyZ komunikacji elektronicznej, PRĪH E\ü podpisana
WDNĪH przez SHáQRPRFQLND podatnika, SáDWQLND lub inkasenta.
§ 2. 3HáQRPRFQLFWZR do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o RGZRáDQLX
tego SHáQRPRFQLFWZD VNáDGD VLĊ organowi podatkowemu ZáDĞFLZHPX w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.
§ 2a. 3HáQRPRFQLFWZR do podpisywania deklaracji VNáDGDQHM za SRPRFą ĞURGNyZ
komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o RGZRáDQLX tego SHáQRPRcnictwa podatnik, SáDWQLN lub inkasent VNáDGD naczelnikowi XU]ĊGX skarbowego
ZáDĞFLZHPX w sprawach ewidencji podatników i SáDWQLNyZ
§ 3. -HĪHOL przepisy prawa podatkowego Z\PDJDMą podpisania deklaracji przez
ZLĊFHM QLĪ MHGQą RVREĊ SHáQRPRFQLFWZR do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, MHĪHOL XG]LHOLá\ go wszystkie osoby.
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§ 4. W kwestiach GRW\F]ąF\FK SHáQRPRFQLFWZD do podpisywania deklaracji stosuje
VLĊ odpowiednio przepisy GRW\F]ąFH SHáQRPRFQLFWZD w SRVWĊSRZDQLX podatkowym.
§ 5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, wzór SHáQRPRFQLFWZD do podpisywania deklaracji VNáDGDQHM za pomoFą ĞURGNyZ komunikacji elektronicznej oraz wzór zawiadomienia o RGZRáDQLX
tego SHáQRPRFQLFWZD XZ]JOĊGQLDMąF zakres SHáQRPRFQLFWZD i dane identyfiNXMąFH podatnika, SáDWQLND lub inkasenta oraz SHáQRPRFQLND
Art. 80b.
-HĪHOL RGUĊEQH ustawy nie VWDQRZLą inaczej, podpisanie deklaracji przez SHáQRPRFQika zwalnia podatnika, SáDWQLND lub inkasenta z RERZLą]NX podpisania deklaracji.
5R]G]LDá 10
Korekta deklaracji
Art. 81.
§ 1. -HĪHOL RGUĊEQH przepisy nie VWDQRZLą inaczej, podatnicy, SáDWQLF\ i inkasenci
PRJą VNRU\JRZDü uprzednio ]áRĪRQą GHNODUDFMĊ
§ 1a. Osoba, która E\áD wspólnikiem VSyáNL cywilnej w chwili UR]ZLą]DQLD VSyáNL
PRĪH VNRU\JRZDü uprzednio ]áRĪRQą GHNODUDFMĊ w zakresie wskazanym w art.
75 § 3a.
§ 2. Skorygowanie deklaracji QDVWĊSXMH przez ]áRĪHQLH NRU\JXMąFHM deklaracji wraz
z GRáąF]RQ\P pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
Art. 81a. (uchylony).
Art. 81b.
§ 1. Uprawnienie do skorygowania deklaracji:
1) ulega zawieszeniu na czas trwania SRVWĊSRZDQLD podatkowego lub kontroli
podatkowej – w zakresie REMĊW\P tym SRVWĊSRZDQLHP lub NRQWUROą
2) SU]\VáXJXMH nadal po ]DNRĔF]HQLX
a) kontroli podatkowej,
b) SRVWĊSRZDQLD podatkowego – w zakresie QLHREMĊW\P GHF\]Mą RNUHĞODMą
Fą Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego.
§ 2. Korekta ]áRĪRQD w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie Z\ZRáXMH
skutków prawnych.
§ 3. (uchylony).
Art. 81c. (uchylony).
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5R]G]LDá 11
Informacje podatkowe

Art. 82.
§ 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne QLHPDMąFH RVRERZRĞFL prawnej oraz
osoby fizyczne SURZDG]ąFH G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą Vą RERZLą]DQH do spoU]ąG]DQLD i przekazywania informacji:
1) na pisemne ĪąGDQLH organu podatkowego – o zdarzeniach Z\QLNDMąF\FK ze
stosunków cywilnoprawnych albo z prawa pracy, PRJąF\FK PLHü ZSá\Z na
powstanie RERZLą]NX podatkowego lub Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego osób lub jednostek, z którymi zawarto XPRZĊ
2) bez wezwania przez organ podatkowy – o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego;
3) w zakresie i na zasadach RNUHĞORQ\FK w RGUĊEQ\FK ustawach.
§ 2. Banki i VSyáG]LHOF]H kasy RV]F]ĊGQRĞFLRZR-kredytowe Vą RERZLą]DQH do spoU]ąG]DQLD i przekazywania ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw finansów publicznych, w formie dokumentu elektronicznego, w okresie sprawozdawczym
– odpowiednio od 1 do 15 dnia PLHVLąFD oraz od 16 do ostatniego dnia miesią
ca – informacji o ]DáRĪRQ\FK i zlikwidowanych rachunkach bankowych zwią
zanych z prowadzeniem G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, w terminie do siódmego
dnia QDVWĊSQHJR okresu sprawozdawczego. 2ERZLą]HN VSRU]ąG]DQLD i przekazywania informacji nie dotyczy rachunków bankowych ]DáRĪRQ\FK i zlikwidowanych w tym samym okresie sprawozdawczym.
§ 2a. Jednostki organizacyjne =DNáDGX 8EH]SLHF]HĔ 6SRáHF]Q\FK na pisemne ĪąGanie naczelnika XU]ĊGX skarbowego lub naczelnika XU]ĊGX celnego RERZLą]DQH
Vą do VSRU]ąG]HQLD i przekazania informacji o VNáDGNDFK SáDWQLND i ubezpieczonego.
§ 2b. (uchylony).
§ 2c. Informacje, o których mowa w § 2, minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych XGRVWĊSQLD naczelnikom XU]ĊGyZ skarbowych, naczelnikom urzĊ
dów celnych, dyrektorom izb skarbowych, dyrektorom izb celnych oraz dyrektorom XU]ĊGyZ kontroli skarbowej.
§ 3. Banki, VSyáG]LHOF]H kasy RV]F]ĊGQRĞFLRZR-kredytowe oraz inne instytucje finansowe, na pisemne ĪąGDQLH ministra ZáDĞFLZHJR do spraw finansów publicznych lub jego XSRZDĪQLRQHJR przedstawiciela, Vą RERZLą]DQH do udzielenia informacji w razie Z\VWąSLHQLD ZáDG] SDĔVWZ obcych – w zakresie i na
zasadach RNUHĞORQ\FK w rozdziale 2 G]LDáX VIIa oraz Z\QLNDMąF\FK z ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych ratyfikowanych umów PLĊG]\QDURGRZ\FK których VWURQą jest Rzeczpospolita Polska.
§ 4. ĩąGDQLH o którym mowa w § 3, oznacza VLĊ NODX]XOą „Tajemnica skarbowa”,
a jego przekazanie QDVWĊSXMH w trybie przewidzianym dla dokumentów zawieUDMąF\FK informacje niejawne o klauzuli Ä]DVWU]HĪRQH´
§ 5. Organ podatkowy RNUHĞOD zakres ĪąGDQ\FK informacji, o których mowa w § 1
pkt 1 i § 2a, oraz termin ich przekazania.
§ 6. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia:
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1) przypadki oraz zakres informacji, o których mowa w § 1 pkt 2, a WDNĪH
V]F]HJyáRZH zasady, termin oraz tryb ich VSRU]ąG]DQLD i przekazywania, ze
szczególnym XZ]JOĊGQLHQLHP SRZLą]DĔ NDSLWDáRZ\FK oraz nadzorczych
SRPLĊG]\ rezydentami i nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa
dewizowego oraz posiadania przez nierezydentów SU]HGVLĊELRUVWZ oddziaáyZ i przedstawicielstw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) organy administracji U]ąGRZHM lub VDPRU]ąGRZHM RERZLą]DQH do przekazywania informacji podatkowych bez wezwania przez organ podatkowy, zakres tych informacji, a WDNĪH tryb ich VSRU]ąG]DQLD oraz terminy przekazywania.
§ 7. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PDMąF na uwadze usprawnienie przekazywania i przetwarzania informacji, o których mowa w § 2, okreĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
1) format i tryb przekazywania dokumentu elektronicznego, XZ]JOĊGQLDMąF jego zabezpieczenie przed nieuprawnionym GRVWĊSHP
2) wzór informacji o ]DáRĪRQ\FK i zlikwidowanych rachunkach bankowych
oraz rachunkach w VSyáG]LHOF]\FK kasach RV]F]ĊGQRĞFLRZR-kredytowych, o
których mowa w § 2, XZ]JOĊGQLDMąF numer rachunku, GDWĊ jego ]DáRĪHQLD
albo likwidacji, dane LGHQW\ILNXMąFH posiadacza rachunku, w tym nazwisko i
LPLĊ lub QD]ZĊ posiadacza, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, rodzaj
i numer identyfikatora posiadacza rachunku, kod kraju posiadacza rachunku, numer identyfikacji podatkowej.
§ 8. 2ERZLą]HN RNUHĞORQ\ w § 2 PRĪH E\ü wykonany za SRĞUHGQLFWZHP 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 SyĨQ zm.7)).
Art. 82a.
§ 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne QLHPDMąFH RVRERZRĞFL prawnej oraz
osoby fizyczne SURZDG]ąFH G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą RERZLą]DQH Vą do gromadzenia, VSRU]ąG]DQLD i przekazywania, bez wezwania przez organ podatkowy, informacji o wynagrodzeniach za ĞZLDGF]RQH na ich rzecz XVáXJL (wykoQ\ZDQą SUDFĊ  Z\SáDFDQ\FK przez podmiot EĊGąF\ nierezydentem osobom fizycznym EĊGąF\P nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, ĞZLDGF]ąF\P te XVáXJL Z\NRQXMąF\P SUDFĊ  MHĪHOL
1) w ]ZLą]NX z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innymi
ratyfikowanymi umowami PLĊG]\QDURGRZ\PL których VWURQą jest Rzecz7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej XVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]UNr 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, PRĪH to PLHü ZSá\Z na powstanie RERZLą]NX podatkowego lub Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego osób RWU]\PXMąF\FK wynagrodzenie;
2) podmiot EĊGąF\ nierezydentem EH]SRĞUHGQLR lub SRĞUHGQLR bierze XG]LDá w
]DU]ąG]DQLX lub kontroli podmiotu, którego dotyczy RERZLą]HN informacyjny, albo posiada XG]LDá w kapitale tego podmiotu XSUDZQLDMąF\ do co najmniej 5% wszystkich praw JáRVX
§ 2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, zakres informacji, o których mowa w § 1, a WDNĪH V]F]HJyáRZH zasady,
termin oraz tryb ich VSRU]ąG]DQLD ze szczególnym XZ]JOĊGQLHQLHP czasu pobytu nierezydenta w kraju, danych LGHQW\ILNXMąF\FK nierezydenta i podmiot
Z\SáDFDMąF\ nierezydentowi wynagrodzenie, Z\VRNRĞü wynagrodzenia, formy
i termin jego Z\SáDW\
Art. 83.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej, ministrem ZáDĞFLZ\P do spraw ZHZQĊWU]Q\FK oraz ministrem
ZáDĞFLZ\P do spraw administracji publicznej RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD zakres i termin przekazywania informacji, o których mowa w art. 82 § 1, przez organy
lub jednostki SRGOHJáH tym ministrom, XZ]JOĊGQLDMąF dane LGHQW\ILNXMąFH strony zawartej umowy oraz tryb ich przekazywania ]DSHZQLDMąF\ V]F]HJyOQą RFKURQĊ informacji w nich zawartych.
Art. 84.
§ 1. 6ąG\ komornicy VąGRZL oraz notariusze Vą RERZLą]DQL VSRU]ąG]Dü i przeka]\ZDü ZáDĞFLZ\P organom podatkowym informacje Z\QLNDMąFH ze ]GDU]HĔ
prawnych, które PRJą VSRZRGRZDü powstanie ]RERZLą]DQLD podatkowego.
§ 2. Minister 6SUDZLHGOLZRĞFL w porozumieniu z ministrem ZáDĞFLZ\P do spraw
finansów publicznych, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD rodzaje informacji,
ich IRUPĊ z XZ]JOĊGQLHQLHP formy wypisu aktu, zakres, terminy oraz sposób
przekazywania informacji przez VąG\ komorników VąGRZ\FK i notariuszy.
Art. 85.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH RNUHĞOLü w drodze rozpoU]ąG]HQLD w zakresie QLH]EĊGQ\P do kontroli SUDZLGáRZRĞFL wykonywania oboZLą]NyZ podatkowych oraz korzystania z XSUDZQLHĔ przewidzianych w przepisach
prawa podatkowego, grupy podmiotów RERZLą]DQ\FK do VNáDGDQLD ]H]QDĔ wykazów, informacji lub deklaracji oraz XVWDODü zakres danych zawartych w tych dokumentach, a WDNĪH terminy ich VNáDGDQLD i rodzaje dokumentów, które powinny E\ü do
nich GRáąF]RQH
Art. 86.
§ 1. Podatnicy RERZLą]DQL do prowadzenia NVLąJ podatkowych SU]HFKRZXMą NVLĊJL
i ]ZLą]DQH z ich prowadzeniem dokumenty do czasu XSá\ZX okresu przedawnienia ]RERZLą]DQLD podatkowego.
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§ 2. W razie likwidacji lub UR]ZLą]DQLD osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
QLHPDMąFHM RVRERZRĞFL prawnej podmiot GRNRQXMąF\ jej likwidacji lub rozZLą]DQLD zawiadamia pisemnie ZáDĞFLZ\ organ podatkowy, nie SyĨQLHM QLĪ w
ostatnim dniu istnienia tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o miejscu przechowywania NVLąJ podatkowych oraz dokumentów ]ZLą]DQ\FK z ich
prowadzeniem.
5R]G]LDá 12
Rachunki
Art. 87.
[§ 1. -HĪHOL RGUĊEQH przepisy nie VWDQRZLą inaczej, podatnicy SURZDG]ąF\ G]LDáDlQRĞü JRVSRGDUF]ą RERZLą]DQL Vą na ĪąGDQLH NXSXMąFHJR lub XVáXJRELRUF\ wyVWDZLü rachunek SRWZLHUG]DMąF\ dokonanie VSU]HGDĪ\ lub wykonanie XVáXJL]
<§1. -HĪHOL z RGUĊEQ\FK przepisów nie wynika RERZLą]HN wystawienia faktury, podatnicy SURZDG]ąF\ G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą Vą RERZLą]DQL na Īą
danie NXSXMąFHJR lub XVáXJRELRUF\ Z\VWDZLü rachunek SRWZLHUG]DMąF\
dokonanie VSU]HGDĪ\ lub wykonanie XVáXJL!
§ 2. 2ERZLą]HN wystawienia rachunku, o którym mowa w § 1, nie dotyczy rolników VSU]HGDMąF\FK produkty URĞOLQQH i ]ZLHU]ĊFH SRFKRG]ąFH z ZáDVQHM uprawy lub hodowli, nieprzerobione sposobem SU]HP\VáRZ\P chyba ĪH VSU]HGDĪ
jest dokonywana w ich RGUĊEQ\FK VWDá\FK miejscach VSU]HGDĪ\ poza REUĊEHP
uprawy lub hodowli.
§ 3. Podatnicy wymienieni w § 1, od których ]DĪąGDQR rachunku przed wykonaniem XVáXJL lub wydaniem towaru, Z\VWDZLDMą rachunek nie SyĨQLHM QLĪ w
terminie 7 dni od dnia wykonania XVáXJL lub wydania towaru. -HĪHOL jednak
ĪąGDQLH wystawienia rachunku ]RVWDáR ]JáRV]RQH po wykonaniu XVáXJL lub
wydaniu towaru, wystawienie rachunku QDVWĊSXMH w terminie 7 dni od dnia
]JáRV]HQLD ĪąGDQLD
§ 4. Podatnik nie ma RERZLą]NX wystawienia rachunku, MHĪHOL ĪąGDQLH ]RVWDáR ]Jáoszone po XSá\ZLH 3 PLHVLĊF\ od dnia wydania towaru lub wykonania XVáXJL
§ 5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, zakres informacji, które PXV]ą E\ü zawarte w rachunkach, XZ]JOĊdQLDMąF w V]F]HJyOQRĞFL dane LGHQW\ILNXMąFH VSU]HGDZFĊ i NXSXMąFHJR wykoQDZFĊ i RGELRUFĊ XVáXJ oraz oznaczenie ZDUWRĞFL i rodzaju transakcji.
Art. 88.
§ 1. Podatnicy Z\VWDZLDMąF\ rachunki Vą RERZLą]DQL kolejno je QXPHURZDü i przeFKRZ\ZDü kopie tych rachunków, w NROHMQRĞFL ich wystawienia, do czasu
XSá\ZX okresu przedawnienia ]RERZLą]DQLD podatkowego.
§ 2. Przepis § 1 stosuje VLĊ odpowiednio do podatników RERZLą]DQ\FK do ĪąGDQLD
rachunków.
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Art. 89. (uchylony).
Art. 90. (uchylony).
5R]G]LDá 13
2GSRZLHG]LDOQRĞü solidarna
Art. 91.
Do RGSRZLHG]LDOQRĞFL solidarnej za ]RERZLą]DQLD podatkowe stosuje VLĊ przepisy
Kodeksu cywilnego dla ]RERZLą]DĔ cywilnoprawnych.
Art. 92.
§ 1. -HĪHOL zgodnie z ustawami podatkowymi, podatnicy SRQRV]ą VROLGDUQą odpoZLHG]LDOQRĞü za ]RERZLą]DQLD podatkowe, a ]RERZLą]DQLD te SRZVWDMą w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, odpowiedzialnymi solidarnie Vą podatnicy, którym GRUĊF]RQR GHF\]MĊ XVWDODMąFą Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje VLĊ do ]RERZLą]DĔ podatkowych pobieranych w formie áąF]QHJR ]RERZLą]DQLD SLHQLĊĪQHJR W tym przypadku zasady odpowieG]LDOQRĞFL solidarnej stosuje VLĊ z FKZLOą GRUĊF]HQLD decyzji (nakazu SáDWQiczego) osobie, na NWyUą zgodnie z RGUĊEQ\PL przepisami, wystawia VLĊ decy]MĊ (nakaz SáDWQLF]\ 
§ 3. 0DáĪRQNRZLH wspólnie opodatkowani na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów poQRV]ą VROLGDUQą RGSRZLHG]LDOQRĞü za ]RERZLą]DQLD podatkowe oraz solidarna
jest ich ZLHU]\WHOQRĞü o zwrot QDGSáDW\ podatku.
§ 4. Do ZLHU]\WHOQRĞFL o zwrot QDGSáDW\ o której mowa w § 3, stosuje VLĊ przepisy
Kodeksu cywilnego o ZLHU]\WHOQRĞFLDFK cywilnoprawnych.
5R]G]LDá 14
Prawa i RERZLą]NL QDVWĊSFyZ prawnych oraz podmiotów SU]HNV]WDáFRQ\FK
Art. 93.
§ 1. Osoba prawna ]DZLą]DQD SRZVWDáD w wyniku áąF]HQLD VLĊ
1) osób prawnych,
2) osobowych VSyáHN handlowych,
3) osobowych i NDSLWDáRZ\FK VSyáHN handlowych
– ZVWĊSXMH we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa
i RERZLą]NL NDĪGHM z áąF]ąF\FK VLĊ osób lub VSyáHN
§ 2. Przepis § 1 stosuje VLĊ odpowiednio do osoby prawnej áąF]ąFHM VLĊ przez przeMĊFLH
1) innej osoby prawnej (osób prawnych);
2) osobowej VSyáNL handlowej (osobowych VSyáHN handlowych).
§ 3. (uchylony).
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Art. 93a.
§ 1. Osoba prawna ]DZLą]DQD SRZVWDáD w wyniku:
1) SU]HNV]WDáFHQLD innej osoby prawnej,
2) SU]HNV]WDáFHQLD VSyáNL QLHPDMąFHM RVRERZRĞFL prawnej
– ZVWĊSXMH we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa
i RERZLą]NL SU]HNV]WDáFDQHM osoby lub VSyáNL
§ 2. Przepis § 1 stosuje VLĊ odpowiednio do:
1) osobowej VSyáNL handlowej ]DZLą]DQHM SRZVWDáHM w wyniku SU]HNV]WDáFenia:
a) innej VSyáNL QLHPDMąFHM RVRERZRĞFL prawnej,
b) VSyáNL NDSLWDáRZHM
2) VSyáNL QLHPDMąFHM RVRERZRĞFL prawnej, do której osoba fizyczna ZQLRVáD na
pokrycie XG]LDáX ZNáDG w postaci swojego SU]HGVLĊELRUVWZD
§ 3. Bank utworzony przez wniesienie W\WXáHP ZNáDGX QLHSLHQLĊĪQHJR wszystkich
VNáDGQLNyZ PDMąWNRZ\FK RGG]LDáX instytucji kredytowej, VWDQRZLąF\FK przedVLĊELRUVWZR lub jego ]RUJDQL]RZDQą F]ĊĞü ZVWĊSXMH we wszelkie przewidziane
w przepisach prawa podatkowego prawa i RERZLą]NL instytucji kredytowej
]ZLą]DQH z G]LDáDOQRĞFLą tego RGG]LDáX
§ 4. Jednoosobowa VSyáND NDSLWDáRZD SRZVWDáD w wyniku SU]HNV]WDáFHQLD przedVLĊELRUF\ EĊGąFHJR RVREą IL]\F]Qą ZVWĊSXMH w przewidziane w przepisach
prawa podatkowego prawa SU]HNV]WDáFDQHJR SU]HGVLĊELRUF\ ]ZLą]DQH z proZDG]RQą G]LDáDOQRĞFLą JRVSRGDUF]ą z Z\MąWNLHP tych praw, które nie PRJą
E\ü kontynuowane na podstawie przepisów UHJXOXMąF\FK opodatkowanie spóáHN NDSLWDáRZ\FK
Art. 93b.
Przepisy art. 93 i art. 93a § 1–3 stosuje VLĊ odpowiednio do áąF]HQLD VLĊ i przeksztaá
FHĔ VDPRU]ąGRZ\FK ]DNáDGyZ EXGĪHWRZ\FK
Art. 93c.
§ 1. Osoby prawne SU]HMPXMąFH lub osoby prawne SRZVWDáH w wyniku SRG]LDáX
ZVWĊSXMą z dniem SRG]LDáX lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i RERZLą]NL osoby prawnej dzielonej SR]RVWDMąFH w ]ZLą]NX z przydzielonymi im, w planie SRG]LDáX VNáDGQikami PDMąWNX
§ 2. Przepis § 1 stosuje VLĊ MHĪHOL PDMąWHN przejmowany na skutek SRG]LDáX a przy
podziale przez wydzielenie – WDNĪH PDMąWHN osoby prawnej dzielonej, stanowi
]RUJDQL]RZDQą F]ĊĞü SU]HGVLĊELRUVWZD
Art. 93d.
Przepisy art. 93–93c PDMą zastosowanie UyZQLHĪ do praw i RERZLą]NyZ wynikają
cych z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.
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Art. 93e.
Przepisy art. 93–93d stosuje VLĊ w zakresie, w jakim RGUĊEQH ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy PLĊG]\QDURGRZH
których VWURQą jest Rzeczpospolita Polska, nie VWDQRZLą inaczej.
Art. 94.
Przepisy art. 93 § 1, art. 93d i art. 93e, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 95, stosuje VLĊ UyZQLHĪ do
nabywców SU]HGVLĊELRUVWZ SDĔVWZRZ\FK oraz do VSyáHN które na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji SU]HGVLĊELRUVWZ SDĔVWZRZ\FK 8) QDE\á\ lub przeMĊá\ te SU]HGVLĊELRUVWZD
Art. 95.
§ 1. OdpowiedzLDOQRĞü nabywców lub VSyáHN o których mowa w art. 94, z W\WXáX
1) odsetek za ]ZáRNĊ od ]DOHJáRĞFL podatkowych zlikwidowanego przedsiĊ
biorstwa,
2) oprocentowania SU]\SDGDMąF\FK do zwrotu zaliczek naliczonego podatku od
towarów i XVáXJ
– ograniczona jest do odsetek (oprocentowania) naliczonych do dnia Z\NUHĞOenia SU]HGVLĊELRUVWZD z rejestru SU]HGVLĊELRUVWZ SDĔVWZRZ\FK 9).
§ 2. Przepis § 1 stosuje VLĊ odpowiednio do RGSRZLHG]LDOQRĞFL Skarbu 3DĔVWZD lub
gminy, powiatu albo województwa z W\WXáX oprocentowania QDGSáDW oraz
oprocentowania zwrotu UyĪQLF\ podatku od towarów i XVáXJ
Art. 96.
Odsetki za ]ZáRNĊ oraz oprocentowanie, o których mowa w art. 95, naliczane Vą nadal:
1) po XSá\ZLH 14 dni od dnia GRUĊF]HQLD VSyáFH decyzji RNUHĞODMąFHM Z\VRNRĞü
]RERZLą]DQLD podatkowego lub wydania decyzji w sprawie zwrotu zaliczek
naliczonego podatku od towarów i XVáXJ
2) SRF]ąZV]\ od dnia otrzymania przez organ podatkowy wniosku o zwrot
QDGSáDW\ lub o zwrot UyĪQLF\ podatku od towarów i XVáXJ
Art. 97.
§ 1. Spadkobiercy podatnika, z ]DVWU]HĪHQLHP § 2, SU]HMPXMą przewidziane w przepisach prawa podatkowego PDMąWNRZH prawa i RERZLą]NL spadkodawcy.
§ 2. -HĪHOL na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy SU]\VáXJiZDá\ prawa o charakterze QLHPDMąWNRZ\P ]ZLą]DQH z prRZDG]RQą G]LDáDOQoĞFLą JRVSRGDUF]ą uprawnienia te SU]HFKRG]ą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej G]LDáDOQRĞFL na ich rachunek.
§ 3. Przepis § 2 stosuje VLĊ odpowiednio do praw i RERZLą]NyZ z W\WXáX sprawowanej przez VSDGNRGDZFĊ funkcji SáDWQLND

8)
9)

Obecnie: ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
2EHFQLH.UDMRZHJR5HMHVWUX6ąGRZHJR
2014-07-28

©Kancelaria Sejmu

s. 67/159

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje VLĊ UyZQLHĪ do praw i RERZLą]NyZ Z\QLNDMąF\FK z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.
Art. 97a. (uchylony).
Art. 98.
§ 1. Do RGSRZLHG]LDOQRĞFL spadkobierców za ]RERZLą]DQLD podatkowe spadkodawcy stosuje VLĊ przepisy Kodeksu cywilnego o SU]\MĊFLX i odrzuceniu spadku oraz o RGSRZLHG]LDOQRĞFL za GáXJL spadkowe.
§ 2. Przepis § 1 stosuje VLĊ UyZQLHĪ do RGSRZLHG]LDOQRĞFL spadkobierców za:
1) ]DOHJáRĞFL podatkowe, w tym UyZQLHĪ za ]DOHJáRĞFL o których mowa w art.
52 § 1;
2) odsetki za ]ZáRNĊ od ]DOHJáRĞFL podatkowych spadkodawcy;
3) pobrane, a QLHZSáDFRQH podatki z W\WXáX sprawowanej przez VSDGNRGDZFĊ
funkcji SáDWQLND lub inkasenta;
4) niezwrócone przez VSDGNRGDZFĊ zaliczki na naliczony podatek od towarów i
XVáXJ oraz ich oprocentowanie;
5) RSáDWĊ SURORQJDF\MQą
6) koszty SRVWĊSRZDQLD podatkowego;
7) koszty upomnienia i koszty SRVWĊSRZDQLD egzekucyjnego prowadzonego
wobec spadkodawcy SRZVWDáH do dnia otwarcia spadku.
§ 3. (uchylony).
Art. 99.
Bieg terminów przewidzianych w art. 68, 70, 71, 77 § 1 oraz art. 80 § 1 ulega zawieszeniu od dnia ĞPLHUFL spadkodawcy do dnia uprawomocnienia VLĊ postanowienia
VąGX o stwierdzeniu nabycia spadku, nie GáXĪHM jednak QLĪ do dnia, w którym XSá\QĊ
á\ 2 lata od ĞPLHUFL spadkodawcy.
Art. 100.
§ 1. Organy podatkowe ZáDĞFLZH ze Z]JOĊGX na ostatnie miejsce zamieszkania
spadkodawcy RU]HNDMą w RGUĊEQ\FK decyzjach o zakresie RGSRZLHG]LDOQRĞFL
poszczególnych spadkobierców lub RNUHĞODMą Z\VRNRĞü QDGSáDW\ albo zwrotu
podatku.
§ 2. W decyzji organ podatkowy RNUHĞOD Z\VRNRĞü znanych w dniu otwarcia spadku ]RERZLą]DĔ spadkodawcy, o których mowa w art. 98 § 1 i 2, z ]DVWU]HĪeniem § 2a.
§ 2a. :\GDMąF GHF\]MĊ organ podatkowy RNUHĞOD SUDZLGáRZą Z\VRNRĞü ]RERZLą]ania podatkowego, Z\VRNRĞü poniesionej straty XSUDZQLDMąFHM spadkobierców
do skorzystania, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, z ulg podatkowych, Z\VRNRĞü QDGSáDW\ lub zwrotu podatku, MHĪHOL ich Z\VRNRĞü jest inna
QLĪ wykazana w deklaracji ]áRĪRQHM przez VSDGNRGDZFĊ albo spadkodawca deklaracji nie ]áRĪ\á

2014-07-28

©Kancelaria Sejmu

s. 68/159

§ 3. Termin SáDWQRĞFL przez VSDGNRELHUFĊ ]RERZLą]DĔ o których mowa w § 2, wynosi 14 dni od dnia GRUĊF]HQLD decyzji.
Art. 101.
§ 1. Odsetki za ]ZáRNĊ od ]DOHJáRĞFL podatkowych spadkodawcy oraz oprocentowanie niezwróconych zaliczek naliczonego podatku od towarów i XVáXJ naliczane Vą do dnia otwarcia spadku.
§ 2. Odsetki za ]ZáRNĊ oraz oprocentowanie, o których mowa w § 1, naliczane Vą
nadal w przypadku niedotrzymania przez spadkobierców terminu RNUHĞORQHJR
w art. 100 § 3.
§ 3. (uchylony).
Art. 102.
§ 1. Przepisy art. 100 i 101 stosuje VLĊ MHĪHOL
1) w stosunku do spadkodawcy nie ]RVWDáR ZV]F]ĊWH SRVWĊSRZDQLH podatkowe
lub
2) SRVWĊSRZDQLH podatkowe, którego VWURQą E\á spadkodawca, ]RVWDáR zakoĔ
czone GHF\]Mą RVWDWHF]Qą
§ 2. W razie ĞPLHUFL strony w toku SRVWĊSRZDQLD w sprawach GRW\F]ąF\FK praw
lub RERZLą]NyZ wymienionych w art. 97 w miejsce dotychczasowej strony
ZVWĊSXMą jej spadkobiercy.
§ 3. Przepis § 2 stosuje VLĊ odpowiednio do QDVWĊSFyZ prawnych, o których mowa
w art. 93–93c i art. 94.
Art. 103.
§ 1. Organy podatkowe ]DZLDGDPLDMą spadkobierców o:
1) ]áRĪRQ\FK przez VSDGNRGDZFĊ RGZRáDQLDFK od decyzji, ]DĪDOHQLDFK na postanowienia i skargach do VąGX administracyjnego;
2) decyzjach wydanych na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, MHĪHOL nie XSá\Qąá
termin SáDWQRĞFL odroczonego podatku lub ]DOHJáRĞFL podatkowej lub termin
SáDWQRĞFL rat;
3) decyzjach i postanowieniach, które ]RVWDá\ GRUĊF]RQH spadkodawcy, a w
dniu jego ĞPLHUFL nie XSá\Qąá jeszcze termin do ]áRĪHQLD RGZRáDQLD ]DĪDOenia lub skargi do VąGX administracyjnego;
4) ZV]F]ĊWHM kontroli podatkowej;
5) ]áRĪRQ\FK przez VSDGNRGDZFĊ wnioskach o ZV]F]ĊFLH SRVWĊSRZDQLD
6) SRVWĊSRZDQLDFK ZV]F]ĊW\FK z XU]ĊGX wobec spadkodawcy.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, terminy do ]áRĪHQLD RGZRáania, ]DĪDOHQLD lub skargi do VąGX administracyjnego ELHJQą ponownie od dnia
GRUĊF]HQLD zawiadomienia.
Art. 104.
§ 1. -HĪHOL spadkodawca E\á podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobierców, na podstawie posiadanych
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danych, o Z\VRNRĞFL dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o Z\VRNRĞFL
ZSáDFRQ\FK zaliczek na podatek lub podatku, SRGDMąF UyZQRF]HĞQLH przypadaMąFą do ]DSáDFHQLD NZRWĊ podatku lub NZRWĊ QDGSáDW\
§ 2. -HĪHOL spadkodawca SRQLyVá wydatki XSUDZQLDMąFH do ulg podatkowych, spadkobierca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w §
1, zawiadamia organ podatkowy o Z\VRNRĞFL poniesionych wydatków.
§ 3. Po XSá\ZLH terminu, o którym mowa w § 2, organ podatkowy GRUĊF]D spadkobiercom GHF\]MĊ XVWDODMąFą Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego lub stwierG]DMąFą QDGSáDWĊ
§ 4. (uchylony).
Art. 105.
§ 1. Oprocentowanie z W\WXáX SU]\SDGDMąF\FK na rzecz spadkodawcy QDGSáDW oraz
zwrotów podatków naliczane jest do dnia otwarcia spadku.
§ 2. 3U]\SDGDMąFH na rzecz spadkodawcy QDGSáDW\ oraz zwroty podatków, a WDNĪH
oprocentowanie z tych W\WXáyZ zwracane Vą poszczególnym spadkobiercom w
proporcji RNUHĞORQHM w ich zgodnym RĞZLDGF]HQLX woli, pod warunkiem ]áoĪHQLD w organie podatkowym:
1) prawomocnego postanowienia VąGX o stwierdzeniu nabycia spadku;
2) zgodnego RĞZLDGF]HQLD woli wszystkich spadkobierców o podziale tych naOHĪQRĞFL
§ 3. W razie QLH]áRĪHQLD RĞZLDGF]HQLD o którym mowa w § 2 pkt 2, w terminie 30
dni od dnia ]áRĪHQLD prawomocnego postanowienia VąGX o stwierdzeniu nabycia spadku kwoty QDOHĪQ\FK QDGSáDW i zwrotów podatku, a WDNĪH kwoty oprocentowania z tych W\WXáyZ VNáDGDQH Vą do depozytu organu podatkowego.
1DGSáDWD lub zwrot podatku Vą pomniejszane o koszty przechowywania w depozycie.
§ 4. Oprocentowanie naliczane jest nadal, MHĪHOL zwrot QDGSáDW\ lub zwrot podatku
nie ]RVWDá dokonany w terminie 15 dni od dnia ]áRĪHQLD RĞZLDGF]HQLD o którym mowa w § 2 pkt 2.
Art. 106.
§ 1. Zapisobierca, który RWU]\PDá QDOHĪQ\ mu zapis, ponosi RGSRZLHG]LDOQRĞü za
]RERZLą]DQLD podatkowe spadkodawcy.
§ 2. Zakres RGSRZLHG]LDOQRĞFL zapisobiercy ograniczony jest do ZDUWRĞFL otrzymanego zapisu.
§ 3. Do RGSRZLHG]LDOQRĞFL zapisobiercy stosuje VLĊ odpowiednio art. 97 § 1 oraz
art. 98–104.
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5R]G]LDá 15
2GSRZLHG]LDOQRĞü podatkowa osób trzecich

Art. 107.
§ 1. W przypadkach i w zakresie przewidzianych w niniejszym rozdziale za zaleJáRĞFL podatkowe podatnika RGSRZLDGDMą FDá\P swoim PDMąWNLHP solidarnie z
podatnikiem UyZQLHĪ osoby trzecie.
§ 1a. Osoby trzecie RGSRZLDGDMą FDá\P swoim PDMąWNLHP solidarnie z QDVWĊSFą
prawnym podatnika za SU]HMĊWH przez niego ]DOHJáRĞFL podatkowe.
§ 2. -HĪHOL dalsze przepisy nie VWDQRZLą inaczej, osoby trzecie RGSRZLDGDMą UyZQLHĪ
za:
1) podatki niepobrane oraz pobrane, a QLHZSáDFRQH przez SáDWQLNyZ lub inkasentów;
2) odsetki za ]ZáRNĊ od ]DOHJáRĞFL podatkowych;
3) niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i XVáXJ
oraz za oprocentowanie tych zaliczek;
4) koszty SRVWĊSRZDQLD egzekucyjnego.
Art. 108.
§ 1. O RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w
drodze decyzji.
§ 2. 3RVWĊSRZDQLH w sprawie RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej osoby trzeciej nie
PRĪH ]RVWDü ZV]F]ĊWH przed:
1) XSá\ZHP terminu SáDWQRĞFL ustalonego ]RERZLą]DQLD
2) dniem GRUĊF]HQLD decyzji:
a) RNUHĞODMąFHM Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego,
b) o RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej SáDWQLND lub inkasenta,
c) w sprawie zwrotu zaliczki naliczonego podatku od towarów i XVáXJ
d) RNUHĞODMąFHM Z\VRNRĞü QDOHĪQ\FK odsetek za ]ZáRNĊ
3) dniem ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD egzekucyjnego – w przypadku, o którym
mowa w § 3.
§ 3. W razie wystawienia W\WXáX wykonawczego na podstawie deklaracji, na zasadach przewidzianych w przepisach o SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w administracji, przed orzeczeniem o RGSRZLHG]LDOQRĞFL osoby trzeciej nie wymaga VLĊ
uprzedniego wydania decyzji RNUHĞODMąFHM Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego i decyzji, o której mowa w art. 53a.
§ 4. Egzekucja ]RERZLą]DQLD Z\QLNDMąFHJR z decyzji o RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej osoby trzeciej PRĪH E\ü ZV]F]ĊWD dopiero wówczas, gdy egzekucja z
PDMąWNX podatnika RND]DáD VLĊ w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL bezskuteczna.
Art. 109.
§ 1. W sprawie RGSRZLHG]LDOQRĞFL 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 VLĊ odpowiednio.
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§ 2. W razie niedotrzymania terminu SáDWQRĞFL osoba trzecia odpowiada UyZQLHĪ za
naliczone po dniu wydania decyzji o jej RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej odsetki za ]ZáRNĊ od:
1) ]DOHJáRĞFL podatkowych;
2) QDOHĪQRĞFL wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1;
3) niezwróconych w terminie zaliczek na naliczony podatek od towarów i
XVáXJ
Art. 110.
§ 1. Rozwiedziony PDáĪRQHN podatnika odpowiada FDá\P swoim PDMąWNLHP solidarnie z E\á\P PDáĪRQNLHP za ]DOHJáRĞFL podatkowe z W\WXáX ]RERZLą]DĔ podatkowych SRZVWDá\FK w czasie trwania ZVSyOQRĞFL PDMąWNRZHM MHGQDNĪH tylko do Z\VRNRĞFL ZDUWRĞFL SU]\SDGDMąFHJR mu XG]LDáX w PDMąWNX wspólnym.
§ 2. 2GSRZLHG]LDOQRĞü o której mowa w § 1, nie obejmuje:
1) niepobranych QDOHĪQRĞFL wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1;
2) odsetek za ]ZáRNĊ oraz kosztów egzekucyjnych SRZVWDá\FK po dniu uprawomocnienia VLĊ orzeczenia o rozwodzie.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje VLĊ odpowiednio w razie XQLHZDĪQLHQLD PDáĪHĔVWZD
oraz separacji.
Art. 111.
§ 1. &]áRQHN rodziny podatnika odpowiada FDá\P swoim PDMąWNLHP solidarnie z
podatnikiem SURZDG]ąF\P G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą za ]DOHJáRĞFL podatkowe
Z\QLNDMąFH z tej G]LDáDOQRĞFL i SRZVWDáH w okresie, w którym stale ZVSyáG]LaáDá z podatnikiem w jej wykonywaniu, RVLąJDMąF NRU]\ĞFL z prowadzonej przez
niego G]LDáDOQRĞFL
§ 2. 2GSRZLHG]LDOQRĞü o której mowa w § 1, nie dotyczy osób, które w okresie
staáHJR ZVSyáG]LDáDQLD z podatnikiem E\á\ osobami, wobec których na podatniku FLąĪ\á RERZLą]HN alimentacyjny – w zakresie Z\QLNDMąF\P z RERZLą]NX
alimentacyjnego.
§ 3. Za F]áRQNyZ rodziny podatnika XZDĪD VLĊ ]VWĊSQ\FK ZVWĊSQ\FK URG]HĔVWZR
PDáĪRQNyZ ]VWĊSQ\FK RVREĊ SR]RVWDMąFą w stosunku przysposobienia oraz
SR]RVWDMąFą z podatnikiem w faktycznym SRĪ\FLX
§ 4. Przepis § 1 stosuje VLĊ UyZQLHĪ do PDáĪRQNyZ którzy zawarli XPRZĊ o ograniczeniu lub Z\áąF]HQLX ZVSyOQRĞFL PDMąWNRZHM których ZVSyOQRĞü PDMąWNowa ]RVWDáD zniesiona przez VąG oraz PDáĪRQNyZ SR]RVWDMąF\FK w separacji.
§ 5. 2GSRZLHG]LDOQRĞü o której mowa w § 1:
1) ograniczona jest do Z\VRNRĞFL uzyskanych NRU]\ĞFL
2) nie obejmuje niepobranych QDOHĪQRĞFL wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1, z
Z\MąWNLHP QDOHĪQRĞFL które nie ]RVWDá\ pobrane od osób wymienionych w §
3 i 4.
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Art. 112.
§ 1. Nabywca SU]HGVLĊELRUVWZD lub zorganizowanej F]ĊĞFL SU]HGVLĊELRUVWZD odpowiada FDá\P swoim PDMąWNLHP solidarnie z podatnikiem za SRZVWDáH do dnia
nabycia ]DOHJáRĞFL podatkowe ]ZLą]DQH z SURZDG]RQą dziaáDOQRĞFLą gospodarF]ą chyba ĪH przy zachowaniu QDOHĪ\WHM VWDUDQQRĞFL nie PyJá ZLHG]LHü o tych
]DOHJáRĞFLDFK
§ 2. (uchylony).
§ 3. Zakres RGSRZLHG]LDOQRĞFL nabywcy jest ograniczony do ZDUWRĞFL nabytego
SU]HGVLĊELRUVWZD lub jego zorganizowanej F]ĊĞFL
§ 4. Zakres RGSRZLHG]LDOQRĞFL nabywcy nie obejmuje:
1) QDOHĪQRĞFL wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1;
2) odsetek za ]ZáRNĊ od ]DOHJáRĞFL podatkowych oraz oprocentowania, o którym mowa w art. 107 § 2 pkt 3, SRZVWDá\FK po dniu nabycia.
§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje VLĊ do nabywców EĊGąF\FK PDáĪRQNDPL lub F]áRQNami rodziny podatnika, o których mowa w art. 111 § 3.
§ 6. Nabywca nie odpowiada za ]DOHJáRĞFL podatkowe, które nie ]RVWDá\ wykazane
w ]DĞZLDGF]HQLX o którym mowa w art. 306g.
§ 7. Nabywca odpowiada UyZQLHĪ za ]DOHJáRĞFL podatkowe i inne QDOHĪQRĞFL zbywcy, wymienione w art. 107 § 2 pkt 2–4, z ]DVWU]HĪHQLHP § 4 pkt 2, SRZVWDáH po
dniu wydania ]DĞZLDGF]HQLD o którym mowa w art. 306g, a przed dniem nabycia SU]HGVLĊELRUVWZD lub jego zorganizowanej F]ĊĞFL MHĪHOL od dnia wydania
]DĞZLDGF]HQLD do dnia zbycia XSá\QĊáR ZLĊFHM QLĪ 30 dni.
Art. 112a.
Przepisu art. 112 nie stosuje VLĊ do nabycia w SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym oraz upaGáRĞFLRZ\P
Art. 112b.
Jednoosobowa VSyáND NDSLWDáRZD SRZVWDáD w wyniku SU]HNV]WDáFHQLD SU]HGVLĊELRUF\
EĊGąFHJR RVREą IL]\F]Qą odpowiada FDá\P swoim PDMąWNLHP solidarnie z Wą RVREą
IL]\F]Qą za SRZVWDáH do dnia SU]HNV]WDáFHQLD ]DOHJáRĞFL podatkowe SU]HGVLĊELRUF\
]ZLą]DQH z SURZDG]RQą G]LDáDOQRĞFLą JRVSRGDUF]ą
Art. 113.
-HĪHOL podatnik, za ]JRGą innej osoby, w celu zatajenia prowadzenia G]LDáDOQRĞFL
gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów tej G]LDáDOQRĞFL SRVáXJXMH VLĊ lub SRVáuJLZDá VLĊ imieniem i nazwiskiem, QD]Zą lub ILUPą tej osoby, osoba ta ponosi solidarQą odpowiedzialnRĞü z podatnikiem FDá\P swoim PDMąWNLHP za ]DOHJáRĞFL podatkowe SRZVWDáH podczas prowadzenia tej G]LDáDOQRĞFL
Art. 114.
§ 1. :áDĞFLFLHO samoistny posiadacz lub XĪ\WNRZQLN wieczysty rzeczy lub prawa
PDMąWNRZHJR SR]RVWDMąF\ z XĪ\WNRZQLNLHP danej rzeczy lub prawa PDMąWNowego w ]ZLą]NX o którym mowa w § 2, odpowiada za ]DOHJáRĞFL podatkowe
XĪ\WNRZQLND SRZVWDáH w ]ZLą]NX z G]LDáDOQRĞFLą JRVSRGDUF]ą SURZDG]RQą
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przez XĪ\WNRZQLND MHĪHOL dana rzecz lub prawo Vą ]ZLą]DQH z G]LDáDOQRĞFLą
JRVSRGDUF]ą lub VáXĪą do jej prowadzenia.
§ 2. =ZLą]HN o którym mowa w § 1, ma miejsce, gdy podczas trwania XĪ\WNRZania PLĊG]\
1) ZáDĞFLFLHOHP samoistnym posiadaczem lub XĪ\WNRZQLNLHP wieczystym rzeczy lub prawa PDMąWNRZHJR a ich XĪ\WNRZQLNLHP lub
2) osobami SHáQLąF\PL funkcje ]DU]ąG]DMąFH nadzorcze albo kontrolne w podmiocie EĊGąF\P ZáDĞFLFLHOHP samoistnym posiadaczem lub XĪ\WNRZQikiem wieczystym rzeczy lub prawa PDMąWNRZHJR a osobami SHáQLąF\PL takie funkcje w podmiocie EĊGąF\P ich XĪ\WNRZQLNLHP
– LVWQLHMą SRZLą]DQLD o charakterze rodzinnym, NDSLWDáRZ\P lub PDMąWNRZ\P
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym albo Z\QLNDMąFH ze stosunku
pracy.
§ 3. 2GSRZLHG]LDOQRĞü o której mowa w § 1, ograniczona jest do UyZQRZDUWRĞFL
rzeczy lub praw PDMąWNRZ\FK EĊGąF\FK przedmiotem XĪ\WNRZDQLD
§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje VLĊ odpowiednio do najmu, G]LHUĪDZ\ leasingu lub innych umów o podobnym charakterze.
Art. 114a.
§ 1. ']LHUĪDZFD lub XĪ\WNRZQLN QLHUXFKRPRĞFL odpowiada FDá\P swoim PDMątkiem solidarnie z podatnikiem EĊGąF\P ZáDĞFLFLHOHP XĪ\WNRZQLNLHP wieczystym lub posiadaczem samoistnym QLHUXFKRPRĞFL za ]DOHJáRĞFL podatkowe
z W\WXáX ]RERZLą]DĔ podatkowych Z\QLNDMąF\FK z opodatkowania nieruchoPRĞFL SRZVWDá\FK podczas trwania G]LHUĪDZ\ lub XĪ\WNRZDQLD
§ 1a. Przepis § 1 stosuje VLĊ MHĪHOL PLĊG]\ G]LHUĪDZFą lub XĪ\WNRZQLNLHP a podatnikiem LVWQLHMą SRZLą]DQLD o charakterze rodzinnym, NDSLWDáRZ\P lub PDMątkowym w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym albo Z\QLNDMąFH ze
stosunku pracy.
§ 2. Zakres RGSRZLHG]LDOQRĞFL G]LHUĪDZF\ lub XĪ\WNRZQLND QLHUXFKRPRĞFL nie
obejmuje QDOHĪQRĞFL wymienionych w art. 107 § 2.
Art. 115.
§ 1. Wspólnik VSyáNL cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz VSyáNL
komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada FDá\P swoim PDMątkiem solidarnie ze VSyáNą i z SR]RVWDá\PL wspólnikami za ]DOHJáRĞFL podatkowe VSyáNL
§ 2. Przepis § 1 stosuje VLĊ UyZQLHĪ do RGSRZLHG]LDOQRĞFL E\áHJR wspólnika za zaOHJáRĞFL podatkowe z W\WXáX ]RERZLą]DĔ których termin SáDWQRĞFL XSá\ZDá w
czasie, gdy E\á on wspólnikiem, oraz ]DOHJáRĞFL wymienione w art. 52 powstaáH w czasie, gdy E\á on wspólnikiem. Za ]RERZLą]DQLD podatkowe SRZVWDáH
na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów, po UR]ZLą]DQLX VSyáNL RGSRZLDGDMą osoby
EĊGąFH wspólnikami w momencie UR]ZLą]DQLD VSyáNL
§ 3. (uchylony).
§ 4. Orzeczenie o RGSRZLHG]LDOQRĞFL o której mowa w § 1, za ]DOHJáRĞFL podatkowe VSyáNL z W\WXáX ]RERZLą]DĔ podatkowych SRZVWDá\FK w sposób przewi2014-07-28
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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 RNUHĞOHQLH Z\VRNRĞFL zobowią
]DĔ podatkowych VSyáNL orzeczenie o RGSRZLHG]LDOQRĞFL SáDWQLND (inkasenta),
zwrocie zaliczki na naliczony podatek od towarów i XVáXJ lub RNUHĞOHQLH wyVRNRĞFL QDOHĪQ\FK odsetek za ]ZáRNĊ QDVWĊSXMH w decyzji, o której mowa w
art. 108 § 1.
§ 5. Przepis § 4 stosuje VLĊ UyZQLHĪ w przypadku UR]ZLą]DQLD VSyáNL
Art. 116.
§ 1. Za ]DOHJáRĞFL podatkowe VSyáNL z RJUDQLF]RQą RGSRZLHG]LDOQRĞFLą VSyáNL z
RJUDQLF]RQą RGSRZLHG]LDOQRĞFLą w organizacji, VSyáNL akcyjnej lub VSyáNL akcyjnej w organizacji RGSRZLDGDMą solidarnie FDá\P swoim PDMąWNLHP F]áRnkowie jej ]DU]ąGX MHĪHOL egzekucja z PDMąWNX VSyáNL RND]DáD VLĊ w FDáRĞFL lub
w F]ĊĞFL bezskuteczna, a F]áRQHN ]DU]ąGX
1) nie Z\ND]Dá ĪH
a) we ZáDĞFLZ\P czasie ]JáRV]RQR wniosek o RJáRV]HQLH XSDGáRĞFL lub
ZV]F]ĊWR SRVWĊSRZDQLH ]DSRELHJDMąFH RJáRV]HQLX XSDGáRĞFL SRVWĊSowanie XNáDGRZH albo
b) QLH]JáRV]HQLH wniosku o RJáRV]HQLH XSDGáRĞFL lub QLHZV]F]ĊFLH postĊ
powania ]DSRELHJDMąFHJR RJáRV]HQLX XSDGáRĞFL SRVWĊSRZania XNáDGowego) QDVWąSLáR bez jego winy;
2) nie wskazuje mienia VSyáNL z którego egzekucja XPRĪOLZL zaspokojenie zaOHJáRĞFL podatkowych VSyáNL w znacznej F]ĊĞFL
§ 2. 2GSRZLHG]LDOQRĞü F]áRQNyZ ]DU]ąGX obejmuje ]DOHJáRĞFL podatkowe z W\WXáX
]RERZLą]DĔ których termin SáDWQRĞFL XSá\ZDá w czasie SHáQLHQLD przez nich
RERZLą]NyZ F]áRQND ]DU]ąGX oraz ]DOHJáRĞFL wymienione w art. 52 SRZVWDáH
w czasie SHáQLHQLD RERZLą]NyZ F]áRQND ]DU]ąGX
§ 3. W przypadku gdy VSyáND z RJUDQLF]RQą RGSRZLHG]LDOQRĞFLą w organizacji lub
VSyáND akcyjna w organizacji nie posiada ]DU]ąGX za ]DOHJáRĞFL podatkowe
VSyáNL odpowiada jej SHáQRPRFQLN albo RGSRZLDGDMą wspólnicy, MHĪHOL SHáQomocnik nie ]RVWDá SRZRáDQ\ Przepisy § 1 i 2 stosuje VLĊ odpowiednio.
§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje VLĊ UyZQLHĪ do E\áHJR F]áRQND ]DU]ąGX oraz E\áHJR peá
nomocnika lub wspólnika VSyáNL w organizacji.
Art. 116a.
Za ]DOHJáRĞFL podatkowe innych osób prawnych QLĪ wymienione w art. 116 odpoZLDGDMą solidarnie FDá\P swoim PDMąWNLHP F]áRQNRZLH organów ]DU]ąG]DMąF\FK
tymi osobami. Przepisy art. 116 stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 117.
§ 1. Osoby prawne SU]HMPXMąFH lub osoby prawne SRZVWDáH w wyniku SRG]LDáX
(osoby nowo ]DZLą]DQH RGSRZLDGDMą solidarnie FDá\P swoim PDMąWNLHP za
]DOHJáRĞFL podatkowe osoby prawnej dzielonej, MHĪHOL PDMąWHN przejmowany na
skutek SRG]LDáX a przy podziale przez wydzielenie – WDNĪH PDMąWHN osoby
prawnej dzielonej, nie stanowi zorganizowanej F]ĊĞFL SU]HGVLĊELRUVWZD
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§ 2. Zakres RGSRZLHG]LDOQRĞFL osób prawnych SU]HMPXMąF\FK lub osób prawnych
nowo ]DZLą]DQ\FK ograniczony jest do ZDUWRĞFL aktywów netto nabytych,
Z\QLNDMąF\FK z planu SRG]LDáX
§ 3. Zakres RGSRZLHG]LDOQRĞFL osób prawnych SU]HMPXMąF\FK lub osób prawnych
nowo ]DZLą]DQ\FK przy podziale przez wydzielenie ograniczony jest do zaleJáRĞFL z W\WXáX ]RERZLą]DĔ podatkowych SRZVWDá\FK do dnia wydzielenia.
§ 4. Przepis art. 115 § 4 stosuje VLĊ odpowiednio do orzekania o RGSRZLHG]LDOQRĞFL
podatkowej za ]DOHJáRĞFL podatkowe osoby prawnej Z\NUHĞORQHM z ZáDĞFLZHJR
rejestru na skutek jej SRG]LDáX
Art. 117a.
§ 1. Gwarant lub SRUĊF]\FLHO którego zabezpieczenie ]RVWDáR SU]\MĊWH przez organ
podatkowy, odpowiada FDá\P swoim PDMąWNLHP solidarnie z podatnikiem,
SáDWQLNLHP inkasentem, ich QDVWĊSFą prawnym lub RVREą WU]HFLą za zobowią
zanie Z\QLNDMąFH z decyzji, która jest przedmiotem zabezpieczenia, wraz z odsetkami za ]ZáRNĊ oraz kosztami SRVWĊSRZDQLD egzekucyjnego SRZVWDá\PL w
]ZLą]NX z wykonaniem tej decyzji – do Z\VRNRĞFL kwoty gwarancji lub porĊ
czenia i w terminie wskazanym w gwarancji lub SRUĊF]HQLX
§ 2. Przepis § 1 stosuje VLĊ do gwaranta lub SRUĊF]\FLHOD którego zabezpieczenie
]RVWDáR SU]\MĊWH przez organ podatkowy, w ]ZLą]NX ze zwrotem podatku od
towarów i XVáXJ
Art. 117b.
§ 1. Podatnik, o którym mowa w art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatNXRGWRZDUyZLXVáXJ ']8]U1USR]]SyĨQ]P10)), odSRZLDGDVROLGDUQLHFDá\PVZRLPPDMąWNLHP]D]DOHJáRĞFLSRGDWNRZHSRGPLRWX
GRNRQXMąFHJRQDMHJRU]HF]GRVWDZ\WRZDUyZZ]DNUHVLHLQD]DVDGDFKRNUHĞlonych w SU]HSLVDFKRSRGDWNXRGWRZDUyZLXVáXJ
=DNUHVRGSRZLHG]LDOQRĞFLSRGDWNRZHMQLHREHMPXMHQDOHĪQRĞFLZ\PLHQLRQ\FK
ZDUWSNWLRUD]RGVHWHN]D]ZáRNĊSRZVWDá\FKSU]HGGQLHPZyGDQLDGHF\]MLRWHMRGSRZLHG]LDOQRĞFL
Art. 118.
§ 1LHPRĪQDZ\GDüGHF\]MLRRGSRZLHG]LDOQRĞFLSRGDWNRZHMRVRE\WU]HFLHMMeĪHOLRGNRĔFDURNXNDOHQGDU]RZHJRZNWyU\PSRZVWDáD]DOHJáRĞüSRGDWNRZD
XSá\QĊáRODWDZSU]\SDGNXRNWyU\PPRZDZDUWE– MHĪHOLRGNRĔ
ca roku kalendarzowego, w któr\PPLDáDPLHMVFHGRVWDZDWRZDUyZXSá\QĊá\
3 lata.
§ 2. Przedawnienie ]RERZLą]DQLD Z\QLNDMąFHJR z decyzji, o której mowa w § 1,
QDVWĊSXMH po XSá\ZLH 3 lat od NRĔFD roku kalendarzowego, w którym ]RVWDáD
GRUĊF]RQD decyzja o RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej osoby trzeciej. Przepisy
art. 70 § 2 pkt 1, § 3 i 4 stosuje VLĊ odpowiednio, z tym ĪH termin biegu przedawnienia po jego przerwaniu wynosi 3 lata.

10)

=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]USR]
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 NDĪG\P roku SRGZ\ĪV]HQLX w
stopniu RGSRZLDGDMąF\P ZVNDĨQLNRZL wzrostu cen towarów i XVáXJ konsumpcyjnych w pierwszych dwóch NZDUWDáDFK danego roku w stosunku do
analogicznego okresu poprzedniego roku, a MHĪHOL ZVNDĨQLN ten ma ZDUWRĞü
XMHPQą kwota nie ulega zmianie.
§ 2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Prezesem *áyZQHJR 8U]ĊGX Statystycznego, RJáDV]D w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku 8U]ĊGRZ\P Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do dnia
15 sierpnia danego roku, NZRWĊ o której mowa w art. 41 § 1, w ]DRNUąJOHQLX
do SHáQ\FK setek ]áRW\FK z SRPLQLĊFLHP G]LHVLąWHN ]áRW\FK
'=,$à IV
3RVWĊSRZDQLH podatkowe
5R]G]LDá 1
Zasady ogólne
Art. 120.
Organy podatkowe G]LDáDMą na podstawie przepisów prawa.
Art. 121.
§ 1. 3RVWĊSRZDQLH podatkowe powinno E\ü prowadzone w sposób EXG]ąF\ zaufanie do organów podatkowych.
§ 2. Organy podatkowe w SRVWĊSRZDQLX podatkowym RERZLą]DQH Vą XG]LHODü nie]EĊGQ\FK informacji i Z\MDĞQLHĔ o przepisach prawa podatkowego pozostają
cych w ]ZLą]NX z przedmiotem tego SRVWĊSRZDQLD

Art. 122.
W toku SRVWĊSRZDQLD organy podatkowe SRGHMPXMą wszelkie QLH]EĊGQH G]LDáDQLD w
celu GRNáDGQHJR Z\MDĞQLHQLD stanu faktycznego oraz ]DáDWZLHQLD sprawy w SRVWĊSowaniu podatkowym.
Art. 123.
§ 1. Organy podatkowe RERZLą]DQH Vą ]DSHZQLü stronom czynny XG]LDá w NDĪG\P
stadium SRVWĊSRZDQLD a przed wydaniem decyzji XPRĪOLZLü im wypowiedzenie VLĊ co do zebranych dowodów i PDWHULDáyZ oraz ]JáRV]RQ\FK ĪąGDĔ
§ 2. Organ podatkowy PRĪH RGVWąSLü od zasady przewidzianej w § 1, MHĪHOL w wyniku SRVWĊSRZDQLD ZV]F]ĊWHJR na wniosek strony ma ]RVWDü wydana decyzja
w FDáRĞFL XZ]JOĊGQLDMąFD wniosek strony, oraz w przypadkach, o których
mowa w art. 200 § 2 pkt 2.
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Art. 124.
Organy podatkowe powinny Z\MDĞQLDü stronom ]DVDGQRĞü SU]HVáDQHN którymi kieruMą VLĊ przy ]DáDWZLDQLX sprawy, aby w PLDUĊ PRĪOLZRĞFL GRSURZDG]Lü do wykonania przez strony decyzji bez stosowania ĞURGNyZ przymusu.
Art. 125.
§ 1. Organy podatkowe powinny G]LDáDü w sprawie wnikliwie i szybko, SRVáXJXMąF
VLĊ PRĪOLZLH najprostszymi ĞURGNDPL SURZDG]ąF\PL do jej ]DáDWZLHQLD
§ 2. Sprawy, które nie Z\PDJDMą zbierania dowodów, informacji lub Z\MDĞQLHĔ
powinny E\ü ]DáDWZLDQH QLH]ZáRF]QLH
[Art. 126.
Sprawy pRGDWNRZH ]DáDWZLDQH Vą Z IRUPLH SLVHPQHM FK\ED ĪH SU]HSLV\ V]F]HJyOQH
VWDQRZLąLQDF]HM]
<Art. 126.
6SUDZ\ SRGDWNRZH ]DáDWZLDQH Vą Z IRUPLH SLVHPQHM OXE Z IRUPLH GRNXPHQWX
HOHNWURQLF]QHJRFK\EDĪHSU]HSLV\V]F]HJyOQHVWDQRZLąLQDF]HM!
Art. 127.
3RVWĊSRZDQLH podatkowe jest dwuinstancyjne.
Art. 128.
Decyzje, od których nie VáXĪ\ RGZRáDQLH w SRVWĊSRZDQLX podatkowym, Vą ostateczne. Uchylenie lub zmiana tych decyzji, stwierdzenie ich QLHZDĪQRĞFL oraz wznowienie SRVWĊSRZDQLD PRJą QDVWąSLü tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej
ustawie oraz w ustawach podatkowych.
Art. 129.
3RVWĊSRZDQLH podatkowe jest jawne Z\áąF]QLH dla stron.
5R]G]LDá 2
:\áąF]HQLH pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego
Art. 130.
§ 1. Pracownik XU]ĊGX skarbowego, XU]ĊGX gminy (miasta), starostwa, XU]ĊGX marV]DáNRZVNLHJR izby skarbowej, funkcjonariusz celny lub pracownik XU]ĊGX
celnego, izby celnej, XU]ĊGX REVáXJXMąFHJR ministra ZáDĞFLZHJR do spraw finansów publicznych oraz F]áRQHN VDPRU]ąGRZHJR kolegium RGZRáDZF]HJR
SRGOHJDMą Z\áąF]HQLX od XG]LDáX w SRVWĊSRZDQLX w sprawach GRW\F]ąF\FK
]RERZLą]DĔ podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa
podatkowego, w których:
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1) Vą VWURQą
2) SR]RVWDMą ze VWURQą w takim stosunku prawnym, ĪH UR]VWU]\JQLĊFLH sprawy
PRĪH PLHü ZSá\Z na ich prawa lub RERZLą]NL
3) VWURQą jest ich PDáĪRQHN URG]HĔVWZR ZVWĊSQ\ ]VWĊSQ\ lub powinowaty
pierwszego stopnia;
4) stronami Vą osoby ]ZLą]DQH z nimi z W\WXáX przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) byli ĞZLDdkami lub ELHJá\PL byli lub Vą przedstawicielami podatnika albo
przedstawicielem podatnika jest jedna z osób wymienionych w pkt 3 i 4;
6) brali XG]LDá w wydaniu ]DVNDUĪRQHM decyzji;
7) ]DLVWQLDá\ RNROLF]QRĞFL w ]ZLą]NX z którymi ZV]F]ĊWR przeciw nim postĊ
powanie VáXĪERZH dyscyplinarne lub karne;
8) VWURQą jest osoba SR]RVWDMąFD wobec nich w stosunku QDGU]ĊGQRĞFL VáXĪEowej.
§ 2. Przyczyny Z\áąF]HQLD od ]DáDWZLHQLD sprawy WUZDMą WDNĪH po ustaniu PDáĪHĔ
stwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
§ 3. %H]SRĞUHGQL SU]HáRĪRQ\ pracownika lub funkcjonariusza celnego jest obowią
zany na jego ĪąGDQLH lub na ĪąGDQLH strony albo z XU]ĊGX Z\áąF]\ü go od
XG]LDáX w SRVWĊSRZDQLX MHĪHOL zostanie uprawdopodobnione istnienie okoOLF]QRĞFL niewymienionych w § 1, które PRJą Z\ZRáDü ZąWSOLZRĞFL co do
EH]VWURQQRĞFL pracownika lub funkcjonariusza celnego.
§ 4. -HĪHOL QDVWąSL Z\áąF]HQLH pracownika lub funkcjonariusza, odpowiednio naczelnik XU]ĊGX skarbowego, naczelnik XU]ĊGX celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo PDUV]DáHN województwa, dyrektor izby skarbowej,
dyrektor izby celnej lub minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych
Z\]QDF]DMą innego pracownika lub funkcjonariusza do prowadzenia sprawy.
§ 5. W przypadku Z\áąF]HQLD F]áRQND VDPRU]ąGRZHJR kolegium RGZRáDZF]HJR
jego prezes wyznacza RVREĊ XSUDZQLRQą do ]DVWąSLHQLD osoby Z\áąF]RQHM JeĪHOL VDPRU]ąGRZH kolegium RGZRáDZF]H na skutek Z\áąF]HQLD jego F]áRQNyZ
nie PRĪH ]DáDWZLü sprawy z braku SHáQHJR VNáDGX RU]HNDMąFHJR Prezes Rady
Ministrów, w drodze postanowienia, wyznacza do ]DáDWZLHQLD sprawy inne
VDPRU]ąGRZH kolegium RGZRáDZF]H
Art. 131.
§ 1. Naczelnik XU]ĊGX skarbowego podlega Z\áąF]HQLX od ]DáDWZLDQLD spraw dotyF]ąF\FK ]RERZLą]DĔ podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami
prawa podatkowego, w przypadku gdy sprawa dotyczy:
1) naczelnika XU]ĊGX skarbowego albo jego ]DVWĊSF\
2) dyrektora izby skarbowej albo jego ]DVWĊSF\
3) PDáĪRQND URG]HĔVWZD ZVWĊSQ\FK ]VWĊSQ\FK albo powinowatych pierwszego stopnia osób wymienionych w pkt 1 albo 2;
4) osoby ]ZLą]DQHM stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli z RVREą
Z\PLHQLRQą w pkt 1 albo 2.
§ 2. W przypadku Z\áąF]HQLD naczelnika XU]ĊGX skarbowego z przyczyn RNUHĞOonych w:
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1) § 1 pkt 1, a WDNĪH pkt 3 lub 4 w ]ZLą]NX z pkt 1 – VSUDZĊ ]DáDWZLD naczelnik
XU]ĊGX skarbowego wyznaczony przez ZáDĞFLZHJR dyrektora izby skarbowej;
2) § 1 pkt 2, a WDNĪH pkt 3 lub 4 w ]ZLą]NX z pkt 2 – VSUDZĊ ]DáDWZLD naczelnik
XU]ĊGX skarbowego wyznaczony przez ministra ZáDĞFLZHJR do spraw finansów publicznych.
§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2, minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych nie PRĪH Z\]QDF]\ü naczelnika XU]ĊGX skarbowego podlegaMąFHJR dyrektorowi izby skarbowej, której dyrektora lub jego ]DVWĊSF\ dotyF]ą SU]HVáDQNL Z\áąF]HQLD
Art. 131a.
W sprawach Z\áąF]HQLD naczelnika XU]ĊGX celnego art. 131 stosuje VLĊ odpowiednio,
z tym, ĪH w przypadku, o którym mowa w art. 131 § 2 pkt 1, naczelnika XU]ĊGX celnego wyznacza ZáDĞFLZ\ dyrektor izby celnej.
Art. 131b.
W sprawie wyznaczenia innego organu podatkowego, w przypadkach wymienionych
w art. 131 i 131a, wydaje VLĊ postanowienie.
Art. 132.
§ 1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, PDUV]DáHN województwa, ich zaVWĊSF\ oraz skarbnik jednostki VDPRU]ąGX terytorialnego SRGOHJDMą Z\áąF]HQLX
od ]DáDWZLDQLD spraw GRW\F]ąF\FK ich ]RERZLą]DĔ podatkowych lub innych
spraw normowanych przepisami prawa podatkowego.
§ 2. Przepis § 1 stosuje VLĊ UyZQLHĪ do spraw GRW\F]ąF\FK
1) PDáĪRQND URG]HĔVWZD ZVWĊSQ\FK ]VWĊSQ\FK albo powinowatych pierwszego stopnia osób wymienionych w § 1;
2) osób ]ZLą]DQ\FK stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami
wymienionymi w § 1.
§ 3. W przypadku Z\áąF]HQLD organu, o którym mowa w § 1, VDPRU]ąGRZH kolegium RGZRáDZF]H wyznacza, w drodze postanowienia, organ ZáDĞFLZ\ do zaáDWZLHQLD sprawy.
5R]G]LDá 3
Strona
Art. 133.
  6WURQą Z SRVWĊSRZDQLX SRGDWNRZ\P MHVW SRGDWQLN SáDWQLN LQNDVHQW OXE LFK
QDVWĊSFDSUDZQ\DWDNĪHRVREDWU]HFLDRNWyUHMPRZDZDUW–117b, która
z uwagi na swój iQWHUHVSUDZQ\ĪąGDF]\QQRĞFLRUJDQXSRGDWNRZHJRGRNWóUHM F]\QQRĞü RUJDQX SRGDWNRZHJR VLĊ RGQRVL OXE NWyUHM LQWHUHVX SUDZQHJR
G]LDáDQLe organu podatkowego dotyczy.
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§ 2. 6WURQą w SRVWĊSRZDQLX podatkowym PRĪH E\ü UyZQLHĪ osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna QLHPDMąFD RVRERZRĞFL prawnej inna QLĪ
wymieniona w § 1, MHĪHOL zgodnie z przepisami prawa podatkowego przed powstaniem RERZLą]NX podatkowego FLąĪą na niej szczególne RERZLą]NL lub
zamierza VNRU]\VWDü z XSUDZQLHĔ Z\QLNDMąF\FK z tego prawa.
§ 2a. 6WURQą w SRVWĊSRZDQLX podatkowym w sprawach GRW\F]ąF\FK zwrotu podatku
od towarów i XVáXJ PRĪH E\ü wspólnik VSyáNL wymienionej w art. 115 § 1,
uprawniony na podstawie przepisów o podatku od towarów i XVáXJ do otrzymania zwrotu podatku.
§ 2b. 6WURQą w SRVWĊSRZDQLX podatkowym w sprawie stwierdzenia QDGSáDW\ w zakresie ]RERZLą]DĔ E\áHM VSyáNL cywilnej PRĪH E\ü osoba, która E\áD wspólnikiem VSyáNL cywilnej w chwili UR]ZLą]DQLD VSyáNL
§ 3. W przypadku, o którym mowa w art. 92 § 3, MHGQą VWURQą SRVWĊSRZDQLD Vą
PDáĪRQNRZLH i NDĪG\ z nich jest uprawniony do G]LDáDQLD w imieniu obojga.
Art. 133a.
§ 1. Organizacja VSRáHF]QD PRĪH w sprawie GRW\F]ąFHM innej osoby, za jej ]JRGą
Z\VWĊSRZDü z ĪąGDQLHP
1) ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD
2) dopuszczenia jej do XG]LDáX w SRVWĊSRZDQLX
– MHĪHOL jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia
za tym interes publiczny.
§ 2. Organ podatkowy, X]QDMąF ĪąGDQLH organizacji VSRáHF]QHM za uzasadnione, postanawia o ZV]F]ĊFLX SRVWĊSRZDQLD z XU]ĊGX lub o dopuszczeniu organizacji
do XG]LDáX w SRVWĊSRZDQLX Na postanowienie o odmowie ZV]F]ĊFLD postĊ
powania lub dopuszczenia do XG]LDáX w SRVWĊSRZDQLX organizacji VSRáHF]QHM
VáXĪ\ ]DĪDOHQLH
§ 3. Organizacja VSRáHF]QD uczestniczy w SRVWĊSRZDQLX na prawach strony.
Art. 134. (uchylony).
Art. 135.
=GROQRĞü SUDZQą i ]GROQRĞü do F]\QQRĞFL prawnych w sprawach podatkowych ocenia VLĊ ZHGáXJ przepisów prawa cywilnego, MHĪHOL przepisy prawa podatkowego nie
VWDQRZLą inaczej.
Art. 136.
Strona PRĪH G]LDáDü przez SHáQRPRFQLND chyba ĪH charakter F]\QQRĞFL wymaga jej
osobistego G]LDáDQLD
Art. 137.
§ 1. 3HáQRPRFQLNLHP strony PRĪH E\ü osoba fizyczna PDMąFD SHáQą ]GROQRĞü do
F]\QQRĞFL prawnych.
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§ 1a. 3HáQRPRFQLNLHP strony w SRVWĊSRZDQLX przed organami celnymi, w sprawach
GRW\F]ąF\FK podatku od towarów i XVáXJ oraz podatku akcyzowego z W\WXáX
importu towarów, PRĪH E\ü WDNĪH osoba, o której mowa w art. 79 ustawy z
dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, zwanej dalej „Prawem celnym”.
[  3HáQRPRFQLFWZR SRZLQQR E\ü XG]LHORQH QD SLĞPLH OXE ]JáRV]RQH XVWQLH GR
SURWRNyáX]
<3HáQRPRFQLFWZRSRZLQQRE\üXG]LHORQHQDSLĞPLHZIRUPLHGRNXPHQWX
HOHNWURQLF]QHJROXE]JáRV]RQHXVWQLHGRSURWRNRáX!
 D 3HáQRPRFQLFWZR Z IRUPLH GRNXPHQWX HOHNWURQLF]QHJR SRZLQQR E\ü
XZLHU]\WHOQLRQH ]D SRPRFą PHFKDQL]PyZ RNUHĞORQ\FK Z DUW D Xst. 1
DOERXVWDZ\]GQLDOXWHJRURLQIRUPDW\]DFMLG]LDáDOQRĞFLSRdPLRWyZUHDOL]XMąF\FK]DGDQLDSXEOLF]QH!
§ 3. 3HáQRPRFQLN GRáąF]D do akt RU\JLQDá lub XU]ĊGRZR SRĞZLDGF]RQ\ odpis peá
nomocnictwa. Adwokat, radca prawny, a WDNĪH doradca podatkowy PRJą sami
XZLHU]\WHOQLü odpis udzielonego im SHáQRPRFQLFWZD oraz odpisy innych dokumentów Z\ND]XMąF\FK ich umocowanie. Organ podatkowy PRĪH w razie
ZąWSOLZRĞFL ]DĪąGDü XU]ĊGRZHJR SRĞZLDGF]HQLD podpisu strony.
§ 3a. W poszczególnych Z\QLNDMąF\FK w toku SRVWĊSRZDQLD kwestiach mniejszej
wagi organ podatkowy PRĪH nie ĪąGDü SHáQRPRFQLFWZD MHĪHOL SHáQRPRFQikiem jest PDáĪRQHN strony, a nie ma ZąWSOLZRĞFL co do istnienia i zakresu jego
XSRZDĪQLHQLD do Z\VWĊSRZDQLD w imieniu strony.
E-HĪHOLRGSLVSHáQRPRFQLFWZDOXERGSLV\LQQ\FKGRNXPHQWyZZ\ND]XMą
F\FK XPRFRZDQLH ]RVWDá\ VSRU]ąG]RQH Z IRUPLH GRNXPHQWX HOHNWURQLFzQHJRLFKXZLHU]\WHOQLHQLDRNWyU\PPRZDZGRNRQXMHVLĊSU]\XĪyFLXPHFKDQL]PyZRNUHĞORQ\FKZDUWDXVWDOERXVWDZ\]GQLD7 luWHJRURLQIRUPDW\]DFMLG]LDáDOQRĞFLSRGPLRWyZUHDOL]XMąF\FK]DGaQLD SXEOLF]QH 2GSLV\ SHáQRPRFQLFWZD OXE RGSLV\ LQQ\FK GRNXPHQWyZ
Z\ND]XMąF\FKXPRFRZDQLHXZLHU]\WHOQLDQHHOHNWURQLF]QLHVSRU]ąG]DQHVą
Z IRUPDWDFK GDQ\FK RNUHĞORQ\FK Z SU]HSLVDFK Zydanych na podstawie
art. 18 pkt 1 tej ustawy.>
[§ 4. W zakresie nieuregulowanym w § 1–D VWRVXMH VLĊ SU]HSLV\ SUDZD F\ZLOQego.]
<§ 4. W zakresie nieuregulowanym w § 1–EVWRVXMHVLĊSU]HSLV\SUDZDF\ZLlnego.>
Art. 138.
§ 1. Organ podatkowy Z\VWĊSXMH do VąGX z wnioskiem o wyznaczenie kuratora dla
osoby niezdolnej do F]\QQRĞFL prawnych lub osoby nieobecnej, MHĪHOL kurator
nie ]RVWDá MXĪ wyznaczony.
§ 2. W przypadku NRQLHF]QRĞFL SRGMĊFLD F]\QQRĞFL QLHFLHUSLąF\FK ]ZáRNL organ
podatkowy wyznacza dla osoby nieobecnej przedstawiciela, za jego ]JRGą
uprawnionego do G]LDáDQLD do czasu wyznaczenia kuratora dla osoby nieobecnej przez VąG
§ 3. -HĪHOL osoba prawna lub jednostka organizacyjna QLHPDMąFD RVRERZRĞFL prawnej nie PRĪH SURZDG]Lü swoich spraw wskutek braku SRZRáDQ\FK do tego organów, organ podatkowy VNáDGD do VąGX wniosek o ustanowienie kuratora.
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5R]G]LDá 4
=DáDWZLDQLH spraw
Art. 139.
§ 1. =DáDWZLHQLH sprawy Z\PDJDMąFHM przeprowadzenia SRVWĊSRZDQLD dowodowego powinno QDVWąSLü bez ]EĊGQHM ]ZáRNL jednak nie SyĨQLHM QLĪ w FLąJX mieVLąFD a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie SyĨQLHM QLĪ w FLąJX 2 mieVLĊF\ od dnia ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD chyba ĪH przepisy niniejszej ustawy
VWDQRZLą inaczej.
§ 2. 1LH]ZáRF]QLH powinny E\ü ]DáDWZLDQH sprawy, które PRJą E\ü rozpatrzone na
podstawie dowodów przedstawianych przez VWURQĊ áąF]QLH z ĪąGDQLHP
ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z XU]ĊGX organowi SURZDG]ąFHPX SRVWĊSRZDQLH
§ 3. =DáDWZLHQLH sprawy w SRVWĊSRZDQLX RGZRáDZF]\P powinno QDVWąSLü nie póĨ
niej QLĪ w FLąJX 2 PLHVLĊF\ od dnia otrzymania RGZRáDQLD przez organ odwoáDZF]\ a sprawy, w której przeprowadzono UR]SUDZĊ lub strona ]áRĪ\áD wniosek o przeprowadzenie rozprawy – nie SyĨQLHM QLĪ w FLąJX 3 PLHVLĊF\
§ 4. Do terminów RNUHĞORQ\FK w § 1–3 nie wlicza VLĊ terminów przewidzianych w
przepisach prawa podatkowego dla dokonania RNUHĞORQ\FK F]\QQRĞFL okresów zawieszenia SRVWĊSRZDQLD oraz okresów RSyĨQLHĔ spowodowanych z winy strony albo z przyczyn QLH]DOHĪQ\FK od organu.
Art. 140.
§ 1. O NDĪG\P przypadku QLH]DáDWZLHQLD sprawy we ZáDĞFLZ\P terminie organ
podatkowy RERZLą]DQ\ jest ]DZLDGRPLü VWURQĊ SRGDMąF przyczyny niedotrzymania terminu i ZVND]XMąF nowy termin ]DáDWZLHQLD sprawy.
§ 2. Ten sam RERZLą]HN FLąĪ\ na organie podatkowym UyZQLHĪ w przypadku, gdy
niedotrzymanie terminu QDVWąSLáR z przyczyn QLH]DOHĪQ\FK od organu.
Art. 141.
§ 1. Na QLH]DáDWZLHQLH sprawy we ZáDĞFLZ\P terminie lub terminie ustalonym na
podstawie art. 140 stronie VáXĪ\ ponaglenie do:
1) organu podatkowego Z\ĪV]HJR stopnia;
2) ministra ZáDĞFLZHJR do spraw finansów publicznych, MHĪHOL sprawa nie zoVWDáD ]DáDWZLRQD przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej.
§ 2. Organ podatkowy wymieniony w § 1, X]QDMąF ponaglenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin ]DáDWZLHQLD sprawy oraz ]DU]ąG]D Z\MDĞQLHQLH przyczyn i ustalenie osób winnych QLH]DáDWZLHQLD sprawy w terminie, a w razie potrzeby podejmuje ĞURGNL ]DSRELHJDMąFH naruszaniu terminów ]DáDWZLDQLD
spraw w SU]\V]áRĞFL Organ stwierdza MHGQRF]HĞQLH czy QLH]DáDWZLHQLH sprawy w terminie PLDáR miejsce z UDĪąF\P naruszeniem prawa.
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Art. 142.
Pracownik organu podatkowego, który z nieuzasadnionych przyczyn nie ]DáDWZLá
sprawy w terminie lub nie GRSHáQLá RERZLą]NX Z\QLNDMąFHJR z art. 140 albo nie ]DáaWZLá sprawy w dodatkowym terminie ustalonym zgodnie z art. 141 § 2, podlega odSRZLHG]LDOQRĞFL SRU]ąGNRZHM lub dyscyplinarnej albo innej RGSRZLHG]LDOQRĞFL przewidzianej przepisami prawa.
Art. 143.
§ 1. Organ podatkowy PRĪH XSRZDĪQLü funkcjonariusza celnego lub pracownika
kierowanej jednostki organizacyjnej do ]DáDWZLDQLD spraw w jego imieniu i w
ustalonym zakresie, a w V]F]HJyOQRĞFL do wydawania decyzji, SRVWDQRZLHĔ i
]DĞZLDGF]HĔ
[§ D8SRZDĪQLHQLHPRĪHREHMPRZDüSRGSLV\ZDQLHSLVPZIRUPLHGRNXPHQWXHOHkWURQLF]QHJR SRGSLVHP HOHNWURQLF]Q\P ZHU\ILNRZDQ\P ]D SRPRFą ZDĪQHJR
kwalifikowanego certyfikatu – ]Z\áąF]HQLHPZ\GDZDQLD]DĞZLDGF]HĔ]
D8SRZDĪQLHQLHPRĪHREHMPRZDüSRGSLV\ZDQLHSLVPZIRUPLHGRNXPHQWX
HOHNWURQLF]QHJR SRGSLVHP HOHNWURQLF]Q\P ZHU\ILNRZDQ\P ]D SRPRFą
ZDĪQHJRNZDOLILNRZDQHJRFHUW\ILNDWX!
§ 2. 8SRZDĪQLHQLH o którym mowa w § 1 i 1a, PRĪH E\ü udzielone UyZQLHĪ
1) pracownikom XU]ĊGX skarbowego – przez naczelnika XU]ĊGX skarbowego;
2) pracownikom izby skarbowej – przez dyrektora izby skarbowej;
3) funkcjonariuszom celnym lub pracownikom XU]ĊGX celnego – przez naczelnika XU]ĊGX celnego;
4) funkcjonariuszom celnym lub pracownikom izby celnej – przez dyrektora
izby celnej.
§ 3. 8SRZDĪQLHQLH udzielane jest w formie pisemnej.
5R]G]LDá 5
'RUĊF]HQLD
Art. 144.
Organ podatkowy GRUĊF]D pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów. W przypadku
gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma PRĪH dorĊ
F]Dü VRáW\V za pokwitowaniem.
Art. 144a.
[§ 1. 'RUĊF]HQLH SLVP ] Z\MąWNLHP ]DĞZLDGF]HĔ QDVWĊSXMH ]D SRPRFą ĞURGNyZ
NRPXQLNDFMLHOHNWURQLF]QHMMHĪHOLVWURQDZQRVLR]DVWRVRZDQLHWDNLHJRVSRVoEXGRUĊF]DQLDDOERZ\UDĪDQDWR]JRGĊ]
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'RUĊF]HQLHSLVPQDVWĊSXMH]DSRPRFąĞURGNyZNRPXQLNDFMLHOHNWURQLFznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ĞZLDGF]HQLX
XVáXJ GURJą HOHNWURQLF]Qą MHĪHOL VWURQD VSHáQL MHGHQ ] QDVWĊSXMąF\FK Zarunków:
 ]áRĪ\SRGDQLHZIRUPLHGRNXPHQWXHOHNWURQLF]QHJRSU]H]HOHNWURQLF]Qą
VNU]\QNĊSRGDZF]ąRUJDQXSRGDWNRZHJROXESRUWDOSRGDWNRZ\
  ZQLHVLH R GRUĊF]HQLH ]D SRPRFą ĞURGNyZ NRPXQLNDFML HOHNWURQLF]QHM L
ZVNDĪHRUJDQRZLSRGDWNRZHPXDGUHVelektroniczny;

s. 84/159

Nowe br zmienie § 1
oraz dodane § 1a i
1b w art. 144a wejdzie Z Ī\FLH z dn.
11.05.2014 r. (Dz. U.
z 2014 r. poz. 183).

 Z\UD]L]JRGĊQDGRUĊF]DQLHSLVP]DSRPRFąĞURGNyZNRPXQLNDFMLHOHkWURQLF]QHMLZVNDĪHRUJDQRZLSRGDWNRZHPXDGUHVHOHNWURQLF]Q\!
D:\VWąSLHQLHRUJDQXSRGDWNRZHJRRZ\UDĪHQLH]JRG\RNWyUHMPRZDZ §
 SNW  PRĪH QDVWąSLü ]D SRPRFą ĞURGNyZ NRPXQLNDFML HOHNWURQLF]QHM L
]RVWDüSU]HVáDQHVWURQLHQDMHMDGUHVHOHNWURQLF]Q\OXEQDSRUWDOSRGDWNowy. Art. 152a § 1–QLHVWRVXMHVLĊ
 E 6WURQD PD SUDZR GR UH]\JQDFML ] GRUĊF]DQLD SLVP ]D SRPRFą ĞURGNyZ
komunikacji elektronicznej. W takim przypadku organ podatkowy dorĊ
F]D SLVPR Z VSRVyE RNUHĞORQ\ GOD SLVPD ZIRUPLH LQQHM QLĪ IRUPD GRNumentu elektronicznego.>
§ 2. (uchylony).
Art. 145.
§ 1. Pisma GRUĊF]D VLĊ stronie, a gdy strona G]LDáD przez przedstawiciela – temu
przedstawicielowi.
§ 2. JHĪHOL strona XVWDQRZLáD SHáQRPRFQLND pisma GRUĊF]D VLĊ SHáQRPRFQLNRZL
§ 3. Strona, XVWDQDZLDMąF SHáQRPRFQLNyZ wyznacza jednego z nich jako ZáDĞFiwego do GRUĊF]HĔ W przypadku niewyznaczenia SHáQRPRFQLND ZáDĞFLZHJR
do GRUĊF]HĔ organ podatkowy GRUĊF]D pismo jednemu z SHáQRPRFQLNyZ
Art. 146.
§ 1. W toku SRVWĊSRZDQLD strona oraz jej przedstawiciel lub SHáQRPRFQLN PDMą obRZLą]HN ]DZLDGRPLü organ podatkowy o zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego, MHĪHOL wniesiono o zastosowanie takiego sposobu GRUĊF]ania albo Z\UDĪRQR na to ]JRGĊ
§ 2. W razie zaniedbania RERZLą]NX RNUHĞORQHJR w § 1, pismo uznaje VLĊ za dorĊ
czone pod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia pismo w
aktach sprawy.
Art. 147.
[:UD]LHZ\MD]GX]DJUDQLFĊQDRNUHVFRQDMPQLHMPLHVLĊF\VWURQDRERZLą
]DQDMHVWGRXVWDQRZLHQLDSHáQRPRFQLNDGRVSUDZGRUĊF]HĔ]
<:UD]LHZ\MD]GX]DJUDQLFĊQDRNUHVFRQDMPQLHMPLHVLĊF\VWURQDRbRZLą]DQDMHVWGRXVWDQRZLHQLDSHáQRPRFQLNDGRVSUDZGRUĊF]HĔFK\EDĪH
GRUĊF]HQLHQDVWĊSXMH]DSRPRFąĞURGNyZNRPXQLNDFMLHOHNWURQLF]QHM>
§ 2. 2ERZLą]HN o którym mowa w § 1, dotyczy UyZQLHĪ osób fizycznych EĊGą
cych nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.
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§ 3. Ustanowienie SHáQRPRFQLND do spraw GRUĊF]HĔ ]JáDV]DQH jest organowi podatkowemu ZáDĞFLZHPX w sprawie.
§ 4. W razie QLHGRSHáQLHQLD RERZLą]NyZ przewidzianych w § 1–3 pismo XZDĪD VLĊ
za GRUĊF]RQH
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 SRVWĊSRZDQLX przed organami celnymi, w sprawach GRW\F]ąF\FK podatku od towarów i XVáXJ oraz podatku akcyzowego z W\WXáX importu towarów, stosuje VLĊ przepisy art. 83 i art. 84 Prawa celnego.
Art. 148.
§ 1. Pisma GRUĊF]D VLĊ osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.
§ 2. Pisma PRJą E\ü UyZQLHĪ GRUĊF]DQH
1) w siedzibie organu podatkowego;
2) w miejscu pracy adresata – osobie XSRZDĪQLRQHM przez SUDFRGDZFĊ do odbioru korespondencji;
3) (uchylony).
§ 3. W razie QLHPRĪQRĞFL GRUĊF]HQLD pisma w sposób RNUHĞORQ\ w § 1 i 2, a WDNĪH
w innych uzasadnionych przypadkach pisma GRUĊF]D VLĊ w NDĪG\P miejscu,
gdzie VLĊ adresata zastanie.
Art. 149.
W przypadku QLHREHFQRĞFL adresata w mieszkaniu pisma GRUĊF]D VLĊ za pokwitowaniem SHáQROHWQLHPX domownikowi, VąVLDGRZL lub dozorcy domu, gdy osoby te podMĊá\ VLĊ oddania pisma adresatowi. Zawiadomienie o GRUĊF]HQLX pisma VąVLDGRZL lub
dozorcy domu umieszcza VLĊ w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach
mieszkania adresata lub w widocznym miejscu przy ZHMĞFLX na SRVHVMĊ adresata.
Art. 150.
§ 1. W razie QLHPRĪQRĞFL GRUĊF]HQLD 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 pocztowej – w przypadku GRUĊF]DQLD pisma przez operatora pocztowego;
2) pismo VNáDGD VLĊ na okres 14 dni w XU]ĊG]LH gminy (miasta) – w przypadku
GRUĊF]DQLD pisma przez pracownika organu podatkowego lub przez LQQą
XSRZDĪQLRQą RVREĊ
§ 1a. Adresata zawiadamia VLĊ dwukrotnie o pozostawaniu pisma w miejscu okreĞORQ\P w § 1. Powtórne zawiadomienie QDVWĊSXMH w razie QLHSRGMĊFLD pisma
w terminie 7 dni.
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§ 2. Zawiadomienie o pozostawaniu pisma w miejscu RNUHĞORQ\P w § 1 umieszcza
VLĊ w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to PRĪOLZH na drzwiach
mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat
wykonuje swoje F]\QQRĞFL zawodowe, EąGĨ w widocznym miejscu przy wejĞFLX na SRVHVMĊ adresata. W tym przypadku GRUĊF]HQLH XZDĪD VLĊ za dokonane
z XSá\ZHP ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia
VLĊ w aktach sprawy.
Art. 151.
Osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym QLHPDMąF\P RVRERZRĞFL prawnej pisma GRUĊF]D VLĊ w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia G]LDáDOQRĞFL
– osobie XSRZDĪQLRQHM do odbioru korespondencji. Przepisy art. 146, art. 148 § 2 pkt
1 oraz art. 150 stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 151a.
-HĪHOL podany przez RVREĊ SUDZQą lub MHGQRVWNĊ RUJDQL]DF\MQą QLHPDMąFą osobowoĞFL prawnej adres jej siedziby nie istnieje lub jest niezgodny z odpowiednim rejestrem i nie PRĪQD XVWDOLü miejsca prowadzenia G]LDáDOQRĞFL pismo pozostawia VLĊ w
aktach sprawy ze skutkiem GRUĊF]HQLD
Art. 152.
§ 1. 2GELHUDMąF\ pismo potwierdza GRUĊF]HQLH pisma ZáDVQRUĊF]Q\P podpisem, ze
wskazaniem daty GRUĊF]HQLD
§ 2. -HĪHOL RGELHUDMąF\ pismo nie PRĪH SRWZLHUG]Lü GRUĊF]HQLD lub uchyla VLĊ od
tego, GRUĊF]DMąF\ sam stwierdza GDWĊ GRUĊF]HQLD oraz wskazuje RVREĊ która
RGHEUDáD pismo, i SU]\F]\QĊ braku jej podpisu.
[§ 3. W przypadku dorĊF]HQLDSLVPD]DSRPRFąĞURGNyZNRPXQLNDFMLHOHNWURQLFzQHMGRUĊF]HQLHMHVWVNXWHF]QHMHĪHOLZWHUPLQLHGQLRGGQLDZ\VáDQLDSLVPD
RUJDQ SRGDWNRZ\ RWU]\PD Z IRUPLH HOHNWURQLF]QHM SRWZLHUG]HQLH GRUĊF]HQLD
pisma. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia organ podatkowy dorĊ
F]DSLVPRZVSRVyERNUHĞORQ\ZDUW]
  : SU]\SDGNXGRUĊF]HQLD SLVPD ]D SRPRFą ĞURGNyZ NRPXQLNDFML HOHkWURQLF]QHM GRUĊF]HQLH MHVW VNXWHF]QH MHĪHOL DGUHVDW SRWZLHUG]L RGELyU Sisma w sposób, o którym mowa w art. 152a § 1 pkt 3.>
[Art. 152a.
:FHOXGRUĊF]DQLDSLVPZIRUPLHGRNXPHQWXHOHNWURQLF]QHJRRUJDQSRGDWNoZ\SU]HV\áDQDDGUHVHOHNWURQLF]Q\VWURQ\LQIRUPDFMĊZVND]XMąFąDGUHVHOHkWURQLF]Q\]NWyUHJRDGUHVDWPRĪHSREUDüSLVPRLSRGNWyU\PSRZLQLHQGRNoQDü SRWZLHUG]HQLD GRUĊF]HQLD SLVPD RUD] ]DZLHUDMąFą SRXF]HQLH GRW\F]ąFH
VSRVREXRGELRUXSLVPDDZV]F]HJyOQRĞFLVSRVREXLGHQW\ILNDFMLSRGZVND]anym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu podatkowego RUD] RERZLą]NX SRGSLVDQLD XU]ĊGRZHJR SRĞZLDGF]HQLD RGELRUXZ VSosób wskazany w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
G]LDáDOQRĞFLSRGPLRWyZUHDOL]XMąF\FK]DGDQLDSXEOLF]QH
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  :DUXQNL WHFKQLF]QH L RUJDQL]DF\MQH GRUĊF]DQLD SLVP Z IRUmie dokumentu
elekWURQLF]QHJRRNUHĞODMąSU]HSLV\XVWDZ\RNWyUHMPRZDZ]

<Art. 152a.
:FHOXGRUĊF]HQLDSLVPDZIRUPLHGRNXPHQWXHOHNWURQLF]QHJRRUJDQSodDWNRZ\ SU]HV\áD QD DGUHV HOHNWURQLF]Q\ DGUHVDWD ]DZLDGRPLHQLH ]DZLHUaMąFH
 LQIRUPDFMĊĪHDGUHVDW PRĪHRGHEUDüSLVPRZIRUPLHGRNXPHQWX HOHktronicznego;
  ZVND]DQLH DGUHVX HOHNWURQLF]QHJR ] NWyUHJR DGUHVDW PRĪH SREUDü Sismo i pod którym powinien dokonDüSRWZLHUG]HQLDGRUĊF]HQLDSLVPD
 SRXF]HQLHGRW\F]ąFHVSRVREXRGELRUXSLVPDDZV]F]HJyOQRĞFLVSRVREX
identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleLQIRUPDW\F]Q\PRUJDQXSRGDWNRZHJRRUD]LQIRUPDFMĊRZ\PRJXSRdSLVDQLD XU]ĊGRZHJR SRĞZLDGF]HQLD RGELRUX Z VSRVyE R NWyU\P PRZD
w art. 20a ustawy z GQLDOXWHJRURLQIRUPDW\]DFMLG]LDáDOQRĞFL
SRGPLRWyZUHDOL]XMąF\FK]DGDQLDSXEOLF]QH
§ 2. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w
VSRVyERNUHĞORQ\Z SNWRUJDQSRGDWNRZ\SRXSá\ZLHGQLOLF]ąFRG
GQLDZ\VáDQLD]DZLDGRPLHQLDSU]HV\áDSRZWyUQH]DZLDGRPLHQLHRPRĪOLZoĞFLRGHEUDQLDWHJRSLVPD
  : SU]\SDGNX QLHRGHEUDQLD SLVPD GRUĊF]HQLH XZDĪD VLĊ ]D GRNRQDQH SR
XSá\ZLHGQLOLF]ąFRGGQLDSU]HVáDQLDSLHUZV]HJR]DZLDGRPLHQLD
  =DZLDGRPLHQLD RNWyU\FK PRZD Z   L PRJą E\ü DXWRPDW\F]QLH WZoU]RQH L SU]HV\áDQH SU]H] V\VWHP WHOHLQIRUPDW\F]Q\ RUJDQX SRGDWNRZHJR D
RGELRUXW\FK]DZLDGRPLHĔQLHSRWZLHUG]DVLĊ
§ 5. W przypadku uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za doUĊF]RQH QD SRGVWDZLH   RUJDQ SRGDWNRZ\ XPRĪOLZLD DGUHVDWRZL SLVPD
GRVWĊSGRWUHĞFLSLVPDZIRUPLHGRNXPHQWXHOHNWURQLF]QHJRSU]H]RNUHVFR
QDMPQLHM  PLHVLĊF\ RG GQLD X]QDQLD SLVPD Z IRUPLH GRNXPHQWX HOHNWUonicznego zDGRUĊF]RQHRUD]LQIRUPDFMLRGDFLHX]QDQLDSLVPD]DGRUĊF]RQH
RUD] R GDWDFK Z\VáDQLD ]DZLDGRPLHĔ R NWyU\FK PRZD Z   L  Z VZRLP
systemie teleinformatycznym.
:DUXQNLWHFKQLF]QHLRUJDQL]DF\MQHGRUĊF]DQLDSLVPZIRUPLHGRNXPHQWX
HOHNWURQLF]QHJRRNUHĞODMąSU]HSLV\XVWDZ\RNWyUHMPRZDZSNW!
Art. 153.
§ 1. -HĪHOL adresat odmawia SU]\MĊFLD pisma SU]HVáDQHJR mu w sposób RNUHĞORQ\ w
art. 144, pismo zwraca VLĊ nadawcy z DGQRWDFMą o odmowie jego SU]\MĊFLD i
daWą odmowy. Pismo wraz z DGQRWDFMą ZáąF]D VLĊ do akt sprawy.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje VLĊ ĪH pismo GRUĊF]RQH ]RVWDáR
w dniu odmowy jego SU]\MĊFLD przez adresata.
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Art. 154.
§ 1. Pisma skierowane do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemają
cych RVRERZRĞFL prawnej, które nie PDMą organów, GRUĊF]D VLĊ kuratorowi
wyznaczonemu przez VąG
§ 2. Pisma skierowane do osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, dla których VąG nie Z\]QDF]\á przedstawiciela, GRUĊF]D VLĊ przedstawicielowi wyznaczonemu na podstawie art. 138 § 2.
§ 3. Pisma kierowane do osób NRU]\VWDMąF\FK ze szczególnych XSUDZQLHĔ wynikaMąF\FK z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego GRUĊF]D VLĊ w sposób
przewidziany w przepisach szczególnych, w umowach i SU]\MĊW\FK zwyczajach PLĊG]\QDURGRZ\FK
Art. 154a.
§ 1. Organ podDWNRZ\PRĪHZ\VWąSLüGRZáDG]\SDĔVWZDF]áRQNRZVNLHJR8QLL(uURSHMVNLHMZáDĞFLZHMZVSUDwach podatkowych, zwanej dalej „REFąZáDG]ą”, z
ZQLRVNLHPRGRUĊF]HQLHSLVPDJG\GRUĊF]HQLH]JRGQLH]DUWDOERart. 144a
RVRELHSU]HE\ZDMąFHMQDWHU\WRULXPWHJRSDĔVWZDQLHMHVWPRĪOLZHOXEJG\SoZRGRZDáRE\QLHSURSRUFMRQDOQHWUXGQRĞFL
:QLRVNLRGRUĊF]HQLHSU]HND]\ZDQHVąREFHMZáDG]\]DSRĞUHGQLFWZHPRUJDQX
wyznaczonego SU]H]PLQLVWUDZáDĞFLZHJRGRVSUDZILQDQVyZSXEOLF]Q\FK
§ 3:yMWEXUPLVWU] SUH]\GHQWPLDVWD VWDURVWDPDUV]DáHNZRMHZyG]WZDRUD]VaPRU]ąGRZe NROHJLXPRGZRáDZF]HSU]HND]XMąZQLRVHNRGRUĊF]HQLHGRRUJDQX
wyznaczonego SU]H] PLQLVWUD ZáDĞFLZHJR GR VSUDZ ILQDQVyZ SXEOLF]Q\FK ]D
SRĞUHGQLFWZHPG\UHNWRUDL]E\VNDUERZHMZáDĞFLZHJRPLHMVFRZR]HZ]JOĊGXQD
VLHG]LEĊZyMWDEXUPLVWU]D SUH]\GHQWDPLDVWD VWDURVW\PDUV]DáNDZRMHZyGzWZDDOERVDPRU]ąGRZHJRNROHJLXPRGZRáDZF]HJR
§ 4:QLRVHNRGRUĊF]HQLHSRZLQLHQ]DZLHUDüGDQHQLH]EĊGQHGRLGHQW\ILNDFMLSRdPLRWXNWyUHPXPDE\üGRUĊF]RQHSLVPRZV]F]HJyOQRĞFLQD]ZLVNROXEQD]ZĊ
ILUPĊ RUD]DGUHVDWDNĪHGDQHGRW\F]ąFHSU]HGPLRWXSLVPD
§ 5 :QLRVHN R GRUĊF]HQLH SU]HV\áD VLĊ ]D SRPRFą ĞURGNyZ NRPXQLNDFML HOHNWUoQLF]QHM SU]\ XĪ\FLX VWDQGDUGRZHJR IRUPXODU]D ZHGáXJ Z]RUX RNUHĞORQHJR
w ]DáąF]QLNXQUGRUR]SRU]ąG]HQLD.RPLVML 8( QU]GQLDJUXdnia 2012 U XVWDQDZLDMąFHJR V]F]HJyáRZH ]DVDG\ Z\NRQ\ZDQLD QLHNWyU\FK
przepiVyZ G\UHNW\Z\ 5DG\ 8( Z VSUDZLH ZVSyáSUDF\ DGPLQLVWUDF\jnej w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 335 z 07.12.2012, str. 42). W
SU]\SDGNX EUDNX PRĪOLZRĞFL SU]HND]DQLD ZQLRVNX R GRUĊF]HQLH ]D SRPRFą
ĞURGNyZNRPXQLNDFMLHOHNWURQLF]QHMZQLRVHNSU]HV\áDVLĊZIRUPLHSLVHPQHM
§ 63LVPREĊGąFHSU]HGPLRWHPZQLRVNXRGRUĊF]HQLHSU]HND]XMHVLĊREFHMZáDG]\
przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe.
§ 7 0LQLVWHU ZáDĞFLZ\ GR VSUDZ ILQDQVyZ SXEOLF]Q\FK Z GURG]H UR]SRU]ąG]HQLD
Z\]QDF]D SRGOHJá\ PX RUJDQ SRGDWNRZ\ GR SU]HND]\ZDQLD REF\P ZáDG]RP
ZQLRVNyZ R GRUĊF]HQLH PDMąF QD Z]JOĊG]LH NRQLHF]QRĞü ]DSHZQLHQLD VSUDwQHJRGRUĊF]DQLDSLVP
Art. 154b.
  :QLRVHN R GRUĊF]HQLH pisma SRFKRG]ąF\ RG REFHM ZáDG]\ RUJDQ Z\]QDF]RQ\
zgodnie z art. 154a § 7 SU]HND]XMHQDF]HOQLNRZLXU]ĊGXVNDUERZHJRZáDĞFLZe2014-07-28
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PX]HZ]JOĊGXQDPLHMVFH]DPLHV]NDQLDOXEVLHG]LEĊSRGPLRWXNWyUHJRGRWyc]\ZQLRVHN1DF]HOQLNXU]ĊGXVNDUERZHJRGRUĊF]DSLVPRVWRVXMąFRdpowiednio przepisy art. 144–154.
§ 2. Organ wyznaczony zgodnie z art. 154a § 7 QLH]ZáRF]QLH LQIRUPXMH REFą ZáaG]Ċ]DSRPRFąĞURGNyZNRPXQLNDFMLHOHNWURQLF]QHMSU]\XĪ\FLXVWDQGDUGRZeJRIRUPXODU]DZHGáXJZ]RUXRNUHĞORQHJRZ]DáąF]QLNXQUGRUR]SRU]ąG]enia
.RPLVML 8( QU]GQLDJUXGQLDUXVWDQDZLDMąFHJRV]F]HJóáRZH]DVDG\Z\NRQ\ZDQLDQLHNWyU\FKSU]HSLVyZG\UHNW\Z\5DG\8(
ZVSUDZLHZVSyáSUDF\DGPLQLVWUDF\MQHMZG]LHG]LQLHRSRGDWNRZDQLDRG]LDáaQLDFK SRGMĊW\FK QD SRGVWDZLH ZQLRVNX R GRUĊF]HQLH Z V]F]HJyOQRĞFL R GDFLH
GRUĊF]HQLDSLVPD

s. 89/159

Art. 154c.
Przepisy art. 154a i 154b stosuje VLĊ do GRUĊF]DQLD pism w zakresie spraw, o których
mowa w art. 305b. Pisma obcych ZáDG] w sprawach niewymienionych w art. 305b Vą
GRUĊF]DQH z zachowaniem zasady Z]DMHPQRĞFL
5R]G]LDá 6
Wezwania
Art. 155.
[2UJDQSRGDWNRZ\PRĪHZH]ZDüVWURQĊOXELQQHRVRE\GR]áRĪHQLDZ\MDĞQLHĔ
]H]QDĔOXEGRNRQDQLDRNUHĞORQHMF]\QQRĞFLRVRELĞFLHSU]H]SHáQRPRFQLNDOXE
QDSLĞPLHMHĪHOLMHVWWRQLH]EĊGQHGODZ\MDĞQLHQLDVWDQXIDNW\F]QHJROXEURzVWU]\JQLĊFLDVSUDZ\]
2UJDQSRGDWNRZ\PRĪHZH]ZDüVWURQĊOXELQQHRVRE\GR]áRĪHQLDZ\MaĞQLHĔ]H]QDĔOXEGRNRQDQLDRNUHĞORQHMF]\QQRĞFLRVRELĞFLHSU]H]SHáQoPRFQLNDQDSLĞPLHOXEZIRUPLHGRNXPHQWXHOHNWURQLF]QHJRMHĪHOLMHVWWR
QLH]EĊGQH GOD Z\MDĞQLHQLD VWDQX IDNW\F]QHJR OXE UR]VWU]\JQLĊFLD VSUawy.>
§ 2. -HĪHOL osoba wezwana nie PRĪH VWDZLü VLĊ z powodu choroby, kalectwa lub innej ZDĪQHM przyczyny, organ podatkowy PRĪH SU]\Mąü Z\MDĞQLHQLH lub zeznanie albo GRNRQDü F]\QQRĞFL w miejscu pobytu tej osoby.
Art. 156.
§ 1. Wezwany jest RERZLą]DQ\ do osobistego stawienia VLĊ tylko na obszarze województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa.
§ 2. -HĪHOL ZáDĞFLZ\P miejscowo do rozpatrzenia sprawy jest organ podatkowy
PDMąF\ VLHG]LEĊ na obszarze województwa innego QLĪ RNUHĞORQH w § 1, osoba
RERZLą]DQD do osobistego stawienia VLĊ PRĪH zastrzec, ĪH chce VWDZLü VLĊ
przed organem ZáDĞFLZ\P do rozpatrzenia sprawy.
§ 3. W przypadku ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD podatkowego z XU]ĊGX organ podatkowy w postanowieniu o ZV]F]ĊFLX SRVWĊSRZDQLD poucza VWURQĊ o PRĪOLZRĞFL
]áRĪHQLD w terminie 7 dni od dnia GRUĊF]HQLD postanowienia, zaVWU]HĪHQLD o
którym mowa w § 2.
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Art. 157.
§ 1. -HĪHOL SRVWĊSRZDQLH podatkowe prowadzone jest przez organ podatkowy, którego siedziba nie znajduje VLĊ na obszarze województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa osoba RERZLą]DQD do osobistego stawiennictwa, oraz MHĪHOL
osoba ta nie ]áRĪ\áD ]DVWU]HĪHQLD o którym mowa w art. 156 § 2, organ ten
zwraca VLĊ do organu podatkowego ZáDĞFLZHJR ze Z]JOĊGX na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby o wezwanie jej w celu ]áRĪHQLD Z\MDĞQLHĔ lub
]H]QDĔ albo dokonania innych F]\QQRĞFL ]ZLą]DQ\FK z prowadzonym postĊ
powaniem.
§ 2. =ZUDFDMąF VLĊ do innego organu podatkowego, organ SURZDG]ąF\ SRVWĊSRZanie RNUHĞOD RNROLF]QRĞFL które PDMą E\ü przedmiotem Z\MDĞQLHĔ lub ]H]QDĔ
albo F]\QQRĞFL jakie PDMą E\ü dokonane.
Art. 158.
Przepisów art. 156 § 1 oraz art. 157 nie stosuje VLĊ w przypadkach, w których charakter sprawy lub F]\QQRĞFL wymaga osobistego stawienia VLĊ przed organem podatkowym SURZDG]ąF\P SRVWĊSRZDQLH
Art. 159.
§ 1. W wezwaniu QDOHĪ\ ZVND]Dü
1) QD]ZĊ i adres organu podatkowego;
2) LPLĊ i nazwisko osoby wzywanej;
3) w jakiej sprawie i w jakim charakterze oraz w jakim celu osoba ta zostaje
wezwana;
[ F]\RVREDZH]ZDQDSRZLQQDVWDZLüVLĊRVRELĞFLHOXESU]H]SHáQRPRFQLND
F]\WHĪPRĪH]áRĪ\üZ\MDĞQLHQLHOXE]H]QDQLHQDSLĞPLH]
 F]\RVREDZH]ZDQDSRZLQQDVWDZLüVLĊRVRELĞFLHOXESU]H]SHáQRPRcQLNDF]\WHĪPRĪH]áRĪ\üZ\MDĞQLHQLHOXE]H]QDQLHQDSLĞPLHOXEZIRrmie dokumentu elektronicznego,>
5) termin, do którego ĪąGDQLH powinno E\ü VSHáQLRQH albo G]LHĔ JRG]LQĊ i
miejsce ]JáRV]HQLD VLĊ osoby wzywanej lub jej SHáQRPRFQLND
6) skutki prawne niezastosowania VLĊ do wezwania.
§ 1a. W przypadku wzywania strony na SU]HVáXFKDQLH w wezwaniu QDOHĪ\ UyZQLHĪ
SRLQIRUPRZDü o prawie odmowy Z\UDĪHQLD zgody na SU]HVáXFKDQLH i o zwią
zanej z tym PRĪOLZRĞFL niestawienia VLĊ na wezwanie.
[:H]ZDQLHSRZLQQRE\üSRGSLVDQHSU]H]SUDFRZQLNDRUJDQXSRGDWNRZHJR]
SRGDQLHPLPLHQLDQD]ZLVNDLVWDQRZLVNDVáXĪERZHJRRVRE\SRGSLVXMąFHM]
  :H]ZDQLH SRZLQQR E\ü SRGSLVDQH SU]H] SUDFRZQLND RUJDQX SRGDWNoZHJR]SRGDQLHPMHJRLPLHQLDQD]ZLVNDLVWDQRZLVNDVáXĪERZHJRDMHĪHOL
MHVWVSRU]ąG]RQHZIRUPLHGRNXPHQWXHOHNWURQLF]QHJRSRZLQQRE\üRSaWU]RQHEH]SLHF]Q\PSRGSLVHPHOHNWURQLF]Q\PZHU\ILNRZDQ\P]DSRPRFą
ZDĪQHJRNZDOLILNRZDQHJRFHUW\ILNDWX!

2014-07-28

Nowe brzmienie pkt
4 § 1 oraz § 2 w art.
159 wejdzie ZĪ\FLH]
dn. 11.05.2014 r.
(Dz. U. z 2014 r. poz.
183).

©Kancelaria Sejmu

s. 91/159

Art. 160.
§ 1. W sprawach uzasadnionych ZDĪQ\P interesem adresata lub gdy stan sprawy
tego wymaga, wezwania PRĪQD dokRQDü telegraficznie lub telefonicznie albo
przy XĪ\FLX innych ĞURGNyZ áąF]QRĞFL z podaniem danych wymienionych w
art. 159 § 1 i 1a.
§ 2. Wezwanie przekazane w sposób RNUHĞORQ\ w § 1 powoduje skutki prawne tylko wtedy, gdy nie ma ZąWSOLZRĞFL ĪH GRWDUáR do adresata we ZáDĞFLZHM WUHĞFL i
w odpowiednim terminie.
5R]G]LDá 7
Przywrócenie terminu
Art. 161. (uchylony).
Art. 162.
§ 1. W razie uchybienia terminu QDOHĪ\ SU]\ZUyFLü termin na wniosek zainteresowanego, MHĪHOL uprawdopodobni, ĪH uchybienie QDVWąSLáR bez jego winy.
§ 2. Podanie o przywrócenie terminu QDOHĪ\ ZQLHĞü w FLąJX 7 dni od dnia ustania
przyczyny uchybienia terminowi. -HGQRF]HĞQLH z wniesieniem podania QDOHĪ\
GRSHáQLü F]\QQRĞFL dla której E\á RNUHĞORQ\ termin.
§ 3. Przywrócenie terminu do ]áRĪHQLD podania przewidzianego w § 2 jest niedopuszczalne.
§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje VLĊ do terminów procesowych.
Art. 163.
§ 1. W sprawie przywrócenia terminu postanawia ZáDĞFLZ\ w sprawie organ podatkowy.
§ 2. W sprawie przywrócenia terminu do wniesienia RGZRáDQLD lub ]DĪDOHQLD postanawia ostatecznie organ podatkowy ZáDĞFLZ\ do rozpatrzenia RGZRáDQLD
lub ]DĪDOHQLD
§ 3. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, VáXĪ\ ]DĪDOHQLH
Art. 164.
Przed rozpatrzeniem podania o przywrócenie terminu do wniesienia RGZRáDQLD lub
]DĪDOHQLD organ podatkowy pierwszej instancji, na ĪąGDQLH strony, PRĪH ZVWU]\PDü
wykonanie decyzji lub postanowienia.
5R]G]LDá 8
:V]F]ĊFLH SRVWĊSRZDQLD
Art. 165.
§ 1. 3RVWĊSRZDQLH podatkowe wszczyna VLĊ na ĪąGDQLH strony lub z XU]ĊGX
§ 2. :V]F]ĊFLH SRVWĊSRZDQLD z XU]ĊGX QDVWĊSXMH w formie postanowienia.
2014-07-28
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§ 3. 'DWą ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD na ĪąGDQLH strony jest G]LHĔ GRUĊF]HQLD ĪąGDQLD
organowi podatkowemu, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 165a.
§ 3a. O ZV]F]ĊFLX SRVWĊSRZDQLD na wniosek jednej ze stron organ podatkowy zawiadamia wszystkie SR]RVWDáH osoby EĊGąFH VWURQą w sprawie.
§ 3b. 'DWą ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD na ĪąGDQLH strony wniesione za SRPRFą ĞURGNyZ
komunikacji elektronicznej jest G]LHĔ wprowadzenia ĪąGDQLD do systemu teleinformatycznego organu podatkowego.
§ 4. 'DWą ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD z XU]ĊGX jest G]LHĔ GRUĊF]HQLD stronie postanowienia o ZV]F]ĊFLX SRVWĊSRZDQLD
§ 5. Przepisów § 2 i § 4 nie stosuje VLĊ do SRVWĊSRZDQLD w sprawie:
1) ustalenia ]RERZLą]DĔ podatkowych, które zgodnie z RGUĊEQ\PL przepisami
ustalane Vą corocznie, MHĪHOL stan faktyczny, na podstawie którego ustalono
Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego za poprzedni okres, nie XOHJá zmianie;
2) umorzenia ]DOHJáRĞFL podatkowych w przypadkach, o których mowa w art.
67d § 1;
3) nadania decyzji rygoru natychmiastowej Z\NRQDOQRĞFL
4) zabezpieczenia.
§ 6. W SRVWĊSRZDQLX przed organami celnymi w sprawach GRW\F]ąF\FK podatku od
towarów i XVáXJ oraz podatku akcyzowego z W\WXáX importu towarów, w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 3 Prawa celnego, organ celny nie wydaje
postanowienia o ZV]F]ĊFLX SRVWĊSRZDQLD Za GDWĊ ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD
przyjmuje VLĊ GDWĊ SU]\MĊFLD ]JáRV]HQLD celnego.
§ 7. Organ podatkowy nie wydaje postanowienia o ZV]F]ĊFLX SRVWĊSRZDQLD w
przypadku ]áRĪHQLD zeznania podatkowego przez podatników podatku od
spadków i darowizn. W tym przypadku za GDWĊ ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD
przyjmuje VLĊ GDWĊ ]áRĪHQLD zeznania.
Art. 165a.
§ 1. Gdy ĪąGDQLH o którym mowa w art. 165, ]RVWDáR wniesione przez RVREĊ niebĊ
GąFą VWURQą lub z jakichkolwiek innych przyczyn SRVWĊSRZDQLH nie PRĪH E\ü
ZV]F]ĊWH organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie ZV]F]ĊFLD poVWĊSRZDQLD
§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, VáXĪ\ ]DĪDOHQLH
Art. 165b.
§ 1. W przypadku ujawnienia przez NRQWUROĊ SRGDWNRZą QLHSUDZLGáRZRĞFL co do
Z\ZLą]\ZDQLD VLĊ przez kontrolowanego z RERZLą]NyZ Z\QLNDMąF\FK z przepisów prawa podatkowego oraz QLH]áRĪHQLD przez podatnika deklaracji lub
niedokonania przez niego korekty deklaracji w FDáRĞFL XZ]JOĊGQLDMącej ujawnione QLHSUDZLGáRZRĞFL organ podatkowy wszczyna SRVWĊSRZDQLH podatkowe
w sprawie, która E\áD przedmiotem kontroli podatkowej, nie SyĨQLHM QLĪ w
terminie 6 PLHVLĊF\ od ]DNRĔF]HQLD kontroli.
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§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje VLĊ w przypadku, gdy ]áRĪRQH przez kontrolowanego
Z\MDĞQLHQLD lub ]DVWU]HĪHQLD do SURWRNRáX kontroli ]RVWDá\ w FDáRĞFL XZ]JOĊdnione przez NRQWUROXMąF\FK
§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1, SRVWĊSRZDQLH podatkowe PRĪH E\ü
ZV]F]ĊWH WDNĪH po XSá\ZLH 6 PLHVLĊF\ od ]DNRĔF]HQLD kontroli podatkowej,
MHĪHOL
1) podatnik dokona ponownej korekty deklaracji, w której nie ]RVWDQą
XZ]JOĊGQLRQH QLHSUDZLGáRZRĞFL ujawnione w kontroli podatkowej;
2) organ podatkowy otrzyma informacje od organów podatkowych lub od innych organów, X]DVDGQLDMąFH ZV]F]ĊFLH SRVWĊSRZDQLD podatkowego.
Art. 166.
§ 1. W sprawach, w których prawa i RERZLą]NL stron Z\QLNDMą z tego samego stanu
faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których ZáDĞFLZ\ jest ten
sam organ podatkowy, PRĪQD ZV]F]ąü i prRZDG]Lü jedno SRVWĊSRZDQLH dotyF]ąFH ZLĊFHM QLĪ jednej strony.
§ 2. W sprawie SRáąF]HQLD SRVWĊSRZDĔ organ podatkowy wydaje postanowienie, na
które VáXĪ\ ]DĪDOHQLH
Art. 166a.
W SRVWĊSRZDQLX przed organami celnymi, w sprawach GRW\F]ąF\FK podatku od towarów i XVáXJ oraz podatku akcyzowego z W\WXáX importu towarów, stosuje VLĊ przepis art. 90 Prawa celnego.
Art. 167.
§ 1. Do czasu wydania decyzji przez organ pierwszej instancji strona PRĪH wystą
SLü o rozszerzenie zakresu ĪąGDQLD lub ]JáRVLü nowe ĪąGDQLH QLH]DOHĪQLH od
tego, czy ĪąGDQLH to wynika z tej samej podstawy prawnej co dotychczasowe,
pod warunkiem ĪH dotyczy tego samego stanu faktycznego. Termin RNUHĞORQ\
w art. 139 § 1 biegnie na nowo od dnia rozszerzenia zakresu lub ]JáRV]HQLD
nowego ĪąGDQLD
§ 2. Odmowa XZ]JOĊGQLHQLD ĪąGDQLD w sprawie zmiany zakresu SRVWĊSRZDQLD naVWĊSXMH w drodze postanowienia. 1LHXZ]JOĊGQLRQH ĪąGDQLH wszczyna RGUĊEQH
SRVWĊSRZDQLH podatkowe; przepisy art. 165 § 1–3b stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 168.
[  3RGDQLD ĪąGDQLD Z\MDĞQLHQLD RGZRáDQLD ]DĪDOHQLD SRQDJOHQLD ZQLRVNL 
PRJą E\ü ZQRV]RQH SLVHPQLH OXE XVWQLH GR SURWRNRáX D WDNĪH ]D SRPRFą
ĞURGNyZ NRPXQLNDFML HOHNWURQLF]QHM SU]H] HOHNWURQLF]Qą VNU]\QNĊ SRGDZF]ą
RUJDQXSRGDWNRZHJRXWZRU]RQąQDSRGVWDZLHXVWDZ\]GQLD17 lutego 2005 r.
RLQIRUPDW\]DFMLG]LDáDOQRĞFLSRGPLRWyZUHDOL]XMąF\FK]DGDQLDSXEOLF]QH]
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  3RGDQLD ĪąGDQLD Z\MDĞQLHQLD RGZRáDQLD ]DĪDOHQLD ponaglenia, wnioVNL PRJąE\üZQRV]RQHSLVHPQLHOXEXVWQLHGRSURWRNRáXDWDNĪH]DSoPRFą ĞURGNyZ NRPXQLNDFML HOHNWURQLF]QHM SU]H] HOHNWURQLF]Qą VNU]\QNĊ
SRGDZF]ą RUJDQX SRGDWNRZHJR XWZRU]RQą QD SRGVWDZLH XVWDZ\ ] GQLD
17 lutego 2005 r. o informatyzacji G]LDáDOQRĞFL SRGPLRWyZ UHDOL]XMąF\FK
zadania publiczne, lub portal podatkowy.>
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Nowe brzmienie § 1 i
3a w art. 168 wejdzie
Z Ī\FLH ] GQ
11.05.2014 r. (Dz. U.
z 2014 r. poz. 183).

§ 2. Podanie powinno ]DZLHUDü co najmniej WUHĞü ĪąGDQLD wskazanie osoby, od
której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby
albo miejsca prowadzenia G]LDáDOQRĞFL  a WDNĪH F]\QLü ]DGRĞü innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych.
§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do SURWRNyáX powinno E\ü podpisane
przez ZQRV]ąFHJR a SURWRNyá ponadto przez pracownika, który go VSRU]ąG]Lá
JHĪHOL podanie wnosi osoba, która nie PRĪH lub nie umie ]áRĪ\ü podpisu, podanie lub SURWRNyá podpisuje za QLą inna osoba przez QLą XSRZDĪQLRQD czyQLąF o tym Z]PLDQNĊ obok podpisu.
[§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
 E\üXZLHU]\WHOQLRQHSU]\XĪ\FLXPHFKDQL]PyZRNUHĞORQ\FKZDUWDXVW
DOER XVW  XVWDZ\ ] GQLD  OXWHJR  U R LQIRUPDW\]DFML G]LDáDOQRĞFL
SRGPLRWyZUHDOL]XMąF\FK]DGDQLDSXEOLF]QHRUD]
  ]DZLHUDü GDQH Z XVWDORQ\P IRUPDFLH ]DZDUW\P ZH Z]RU]H SRGDQLD okreĞORQ\P Z RGUĊEQ\FK SU]HSLVDFK MHĪHOL WH SU]HSLV\ QDND]XMą ZQRV]HQLH SoGDĔZHGáXJRNUHĞORQHJRZ]RUX]
<§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
 E\üXZLHU]\WHOQLRQH SU]\XĪ\FLX PHFKDQL]PyZRNUHĞORQ\FKZDUWD
ust. 1 alERXVWDZ\]GQLDOXWHJRURLQIRUPDW\]DFMLG]LDáDOQoĞFLSRGPLRWyZUHDOL]XMąF\FK]DGDQLDSXEOLF]QH
  ]DZLHUDü GDQH Z XVWDORQ\P IRUPDFLH ]DZDUW\P ZH Z]RU]H SRGDQLD
RNUHĞORQ\P Z RGUĊEQ\FK SU]HSLVDFK MHĪHOL WH SU]HSLV\ QDND]XMą ZQoV]HQLHSRGDĔZHGáXJRNUHĞORQHJRZ]RUX
 ]DZLHUDüDGUHVHOHNWURQLF]Q\ZQRV]ąFHJRSRGDQLH!
E-HĪHOLSRGDQLHRNWyU\P PRZDZDQLH]DZLHUDDGUHVXHOHNWURQLFznego, organ SRGDWNRZ\SU]\MPXMHĪHZáDĞFLZ\PMHVWDGUHVHOHNWURQLF]Q\
z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego,
DJG\ZQLHVLRQRMHZLQQHMIRUPLHL]DZLHUDRQRĪąGDQLHRNWyU\PPRZD
ZDUWDSNWGRUĊF]HQLHSLVPQDVWĊSXMHQDDGres wskazany zgodQLH ]   SU]\ F]\P Z SLHUZV]\P SLĞPLH SRXF]D VLĊ R ZDUXQNX SRGDQLD
DGUHVXHOHNWURQLF]QHJRZĪąGDQLXGRUĊF]DQLDSLVPĞURGNDPLNRPXQLNDFML
elektronicznej.>
§ 4. Organ podatkowy RERZLą]DQ\ jest SRWZLHUG]Lü wniesienie podania, MHĪHOL
ZQRV]ący tego ]DĪąGD W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu
elektronicznego, organ RERZLą]DQ\ jest SRWZLHUG]Lü wniesienie podania przez
GRUĊF]HQLH XU]ĊGRZHJR SRĞZLDGF]HQLD odbioru na wskazany przez ZQRV]ąFego adres elektroniczny.
 D 8U]ĊGRZH SRĞZLDGF]HQLH RGELRUX SRGDQLD ZQLHVLRQHJR Z IRUPLH GRNumentu elektronicznego zawiera:
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 LQIRUPDFMĊRW\PĪHSLVPDZVSUDZLHEĊGąGRUĊF]DQH]DSRPRFąĞURdków komunikacji elektronicznej;
 SRXF]HQLHRSUDZLHGRUH]\JQDFML]GRUĊF]DQLDSLVP]DSRPRFąĞURGNyZ
komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 144a § 1b. >
§ 5. (uchylony).

Art. 169.
§ 1. -HĪHOL podanie nie VSHáQLD wymogów RNUHĞORQ\FK przepisami prawa, organ podatkowy wzywa ZQRV]ąFHJR podanie do XVXQLĊFLD braków w terminie 7 dni, z
pouczeniem, ĪH QLHZ\SHáQLHQLH tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.
§ 1a. -HĪHOL podanie nie zawiera adresu, organ pozostawia je bez rozpatrzenia. W
tym przypadku nie dokonuje VLĊ wezwania, o którym mowa w § 1, oraz nie
wydaje postanowienia, o którym mowa w § 4.
§ 2. Przepis § 1 stosuje VLĊ UyZQLHĪ MHĪHOL strona nie ZQLRVáD RSáDW które zgodnie z
RGUĊEQ\PL przepisami powinny ]RVWDü uiszczone z góry.
§ 3. Organ podatkowy rozpatrzy jednak podanie QLHVSHáQLDMąFH warunku, o którym
mowa w § 2, MHĪHOL
1) za QLH]ZáRF]Q\P rozpatrzeniem podania przemawia interes publiczny lub
ZDĪQ\ interes strony;
2) wniesienie podania stanowi F]\QQRĞü dla której jest ustanowiony termin
zawity;
3) podanie ZQLRVáD osoba ]DPLHV]NDáD za JUDQLFą
§ 4. Organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, na które SU]\VáXJXMH ]DĪDOHQLH
Art. 170.
§ 1. -HĪHOL organ podatkowy, do którego podanie wniesiono, jest QLHZáDĞFLZ\ w
sprawie, powinien QLH]ZáRF]QLH SU]HND]Dü je organowi ZáDĞFLZHPX zawiaGDPLDMąF o tym ZQRV]ąFHJR podanie.
§ 2. Podanie wniesione do organu QLHZáDĞFLZHJR przed XSá\ZHP terminu RNUHĞOonego przepisami prawa XZDĪD VLĊ za wniesione z zachowaniem terminu.
Art. 171.
§ 1. -HĪHOL podanie dotyczy kilku spraw SRGOHJDMących ]DáDWZLHQLX przez UyĪQH organy, organ podatkowy, do którego wniesiono podanie, rozpatruje VSUDZĊ naOHĪąFą do jego ZáDĞFLZRĞFL 5yZQRF]HĞQLH organ podatkowy zawiadamia
ZQRV]ąFHJR podanie, ĪH w sprawach innych powinien ZQLHĞü RGUĊEQH podanie
do ZáDĞFLZHJR organu, LQIRUPXMąF go o WUHĞFL § 2.
§ 2. -HĪHOL organ podatkowy otrzyma podanie ]áRĪRQH zgodnie z zawiadomieniem,
o którym mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia GRUĊF]HQLD zawiadomienia,
podanie XZDĪD VLĊ za ]áRĪRQH w dniu wniesienia pierwszego podania, z tym ĪH
nie Z\ZRáXMH ono skutków w postaci skrócenia terminów RNUHĞORQ\FK w art.
139 § 1 i 3.
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§ 2a. -HĪHOL podanie dotyczy kilku spraw, w tym spraw QLHSRGOHJDMąF\FK ]DáDWZLHQLX
przez organy podatkowe, organ podatkowy, do którego wniesiono podanie,
zawiadamia ZQRV]ąFHJR ĪH w tych sprawach powinien ZQLHĞü RGUĊEQH podanie do ZáDĞFLZHJR organu, LQIRUPXMąF go o WUHĞFL art. 66 § 2 Kodeksu postĊ
powania administracyjnego.
§ 3. -HĪHOL podanie wniesiono do organu QLHZáDĞFLZHJR a organu ZáDĞFLZHJR nie
PRĪQD XVWDOLü na podstawie danych zawartych w podaniu, albo gdy z podania
wynika, ĪH ZáDĞFLZ\P w sprawie jest VąG organ podatkowy zwraca podanie
osobie, która je ZQLRVáD z odpowiednim pouczeniem. Zwrot podania QDVWĊSuje w formie postanowienia, na które VáXĪ\ ]DĪDOHQLH
§ 4. Organ podatkowy nie PRĪH ]ZUyFLü podania z tej przyczyny, ĪH ZáDĞFLZ\ jest
VąG powszechny, MHĪHOL w tej sprawie VąG X]QDá VLĊ za QLHZáDĞFLZ\
5R]G]LDá 9
Metryki, SURWRNRá\ i adnotacje
Art. 171a.
§ 1. W aktach sprawy ]DNáDGD VLĊ PHWU\NĊ sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej.
§ 2. W WUHĞFL metryki sprawy wskazuje VLĊ wszystkie osoby, które XF]HVWQLF]\á\ w
podejmowaniu F]\QQRĞFL w SRVWĊSRZDQLX podatkowym oraz RNUHĞOD VLĊ
wszystkie podejmowane przez te osoby F]\QQRĞFL wraz z odpowiednim odeVáDQLHP do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej
RNUHĞODMąF\FK te F]\QQRĞFL
§ 3. Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których RGV\áD stanowi RERZLązNRZą F]ĊĞü akt sprawy i jest na ELHĪąFR aktualizowana.
§ 4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOD w drodze rozpoU]ąG]HQLD wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy, XZ]JOĊGQLDMąF WUHĞü i
IRUPĊ metryki RNUHĞORQą w § 1 i 2 oraz RERZLą]HN ELHĪąFHM aktualizacji metryki, a WDNĪH aby w oparciu o WUHĞü metryki E\áR PRĪOLZH ustalenie WUHĞFL
F]\QQRĞFL w SRVWĊSRZDQLX podatkowym podejmowanych w sprawie przez poszczególne osoby.
§ 5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOD w drodze rozpoU]ąG]HQLD rodzaje spraw, w których RERZLą]HN prowadzenia metryki sprawy
jest Z\áąF]RQ\ ze Z]JOĊGX na QLHSURSRUFMRQDOQRĞü QDNáDGX ĞURGNyZ koniecznych do prowadzenia metryki w stosunku do prostego i powtarzalnego charakteru tych spraw.
§ 6. Przepisy § 4 i 5 stosuje VLĊ odpowiednio do SRVWĊSRZDĔ uregulowanych w odUĊEQ\FK przepisach, do których PDMą zastosowanie przepisy niniejszego dziaáX
Art. 172.
§ 1. Organ podatkowy VSRU]ąG]D ]ZLĊ]á\ SURWRNyá z NDĪGHM F]\QQRĞFL SRVWĊSRZania PDMąFHM istotne znaczenie dla UR]VWU]\JQLĊFLD sprawy, chyba ĪH F]\QQRĞü
]RVWDáD w inny sposób utrwalona na SLĞPLH
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§ 2. W V]F]HJyOQRĞFL VSRU]ąG]D VLĊ SURWRNyá
1) SU]\MĊFLD wniesionego ustnie podania;
2) SU]HVáXFKDQLD strony, ĞZLDGND i ELHJáHJR
3) RJOĊG]LQ i ekspertyz dokonywanych przy udziale pracownika organu podatkowego;
4) ustnego RJáRV]HQLD postanowienia;
5) rozprawy.
Art. 173.
§ 1. 3URWRNyá VSRU]ąG]D VLĊ tak, aby z jego WUHĞFL Z\QLNDáR kto, kiedy, gdzie i jakich F]\QQRĞFL GRNRQDá kto i w jakim charakterze E\á przy nich obecny, co i
w jaki sposób w wyniku tych F]\QQRĞFL ustalono i jakie uwagi ]JáRVLá\ obecne
osoby.
§ 2. 3URWRNyá odczytuje VLĊ wszystkim osobom obecnym, ELRUąF\P XG]LDá w czynQRĞFL XU]ĊGRZHM które powinny QDVWĊSQLH SURWRNyá SRGSLVDü 2GPRZĊ lub
brak podpisu którejkolwiek osoby QDOHĪ\ RPyZLü w protokóle.
Art. 174.
§ 1. 3URWRNyá SU]HVáXFKDQLD powinien E\ü odczytany i SU]HGáRĪRQ\ do podpisu osobie ]H]QDMąFHM QLH]ZáRF]QLH po ]áRĪHQLX zeznania.
§ 2. W SURWRNyáDFK SU]HVáXFKDQLD osoby, która ]áRĪ\áD zeznanie w MĊ]\NX obcym,
QDOHĪ\ SRGDü w SU]HNáDG]LH na MĊ]\N polski WUHĞü ]áRĪRQHJR zeznania oraz
ZVND]Dü RVREĊ i adres WáXPDF]D który GRNRQDá SU]HNáDGX 7áXPDF] powinien
SRGSLVDü SURWRNyá SU]HVáXFKDQLD
Art. 175.
Organ podatkowy PRĪH ]H]ZROLü na GRáąF]HQLH do SURWRNyáX zeznania na SLĞPLH
podpisanego przez ]H]QDMąFHJR oraz innych dokumentów PDMąF\FK znaczenie dla
sprawy.
Art. 176.
6NUHĞOHĔ i poprawek w protokóle QDOHĪ\ tak GRNRQ\ZDü aby wyrazy VNUHĞORQH i poprawione E\á\ czytelne. Dokonanie VNUHĞOHĔ i poprawek powinno E\ü potwierdzone
w protokóle przed jego podpisaniem.
Art. 177.
<§ 1.> &]\QQRĞFL organu podatkowego, z których nie VSRU]ąG]D VLĊ SURWRNyáX a które PDMą znaczenie dla sprawy lub toku SRVWĊSRZDQLD utrwala VLĊ w aktach w formie
adnotacji podpisanej przez pracownika GRNRQXMąFHJR tych F]\QQRĞFL
$GQRWDFMDPRĪHE\üVSRU]ąG]RQDZIRUPLHGRNXPHQWXHOHNWURQLF]QHJR!
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5R]G]LDá 10
8GRVWĊSQLDQLH akt

Art. 178.
§ 1. Strona ma prawo ZJOąGX w akta sprawy, VSRU]ąG]DQLD z nich notatek, kopii lub
odpisów. Prawo to SU]\VáXJXMH UyZQLHĪ po ]DNRĔF]HQLX SRVWĊSRZDQLD
§ 2. &]\QQRĞFL RNUHĞORQH w § 1 dokonywane Vą w lokalu organu podatkowego w
REHFQRĞFL pracownika tego organu.
§ 3. Strona PRĪH ĪąGDü uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania
jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów.
[2UJDQSRGDWNRZ\PRĪH]DSHZQLüVWURQLHGRVWĊSZVZRLPV\VWHPLHWHOHLQIRrPDW\F]Q\P GR SRGDĔ wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego oraz
GR SLVP RUJDQX SRGDWNRZHJR GRUĊF]RQ\FK ]D SRPRFą ĞURGNyZ NRPXQLNDFML
HOHNWURQLF]QHMSRLGHQW\ILNDFMLVWURQ\ZVSRVyERNUHĞORQ\ZSU]HSLVDFKXVWaZ\]GQLDOXWHJRURLQIRUPDW\]DFMLG]LDáDOQRĞFLSRdmiotów realizuMąF\FK]DGDQLDSXEOLF]QH]
  2UJDQ SRGDWNRZ\ PRĪH ]DSHZQLü VWURQLH GRNRQDQLH F]\QQRĞFL R NWórych 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 LQIRUPDW\]DFML G]LDáDOQRĞFL SRGPLRWyZ UHDOL]XMąF\FK ]adania publiczne.>
Art. 179.
§ 1. Przepisów art. 178 nie stosuje VLĊ do ]QDMGXMąF\FK VLĊ w aktach sprawy dokumentów ]DZLHUDMąF\FK informacje niejawne, a WDNĪH do innych dokumentów,
które organ podatkowy Z\áąF]\ z akt sprawy ze Z]JOĊGX na interes publiczny.
§ 2. Odmowa XPRĪOLZLHQLD stronie zapoznania VLĊ z dokumentami, o których mowa w § 1, VSRU]ąG]DQLD z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania odpisów i kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów QDVWĊSXMH w drodze postanowienia.
§ 3. Na postanowienie, o którym mowa w § 2, VáXĪ\ ]DĪDOHQLH
5R]G]LDá 11
Dowody
Art. 180.
§ 1. Jako dowód QDOHĪ\ GRSXĞFLü wszystko, co PRĪH SU]\F]\QLü VLĊ do Z\MDĞQLHQLD
sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
§ 2. -HĪHOL przepis prawa nie wymaga XU]ĊGRZHJR potwierdzenia RNUHĞORQ\FK faktów lub stanu prawnego w drodze ]DĞZLDGF]HQLD organ podatkowy odbiera od
strony, na jej wniosek, RĞZLDGF]HQLH ]áRĪRQH pod rygorem RGSRZLHG]LDOQRĞFL
karnej za IDáV]\ZH zeznania; przepis art. 196 § 3 stosuje VLĊ odpowiednio.
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Art. 181.
Dowodami w SRVWĊSRZDQLX podatkowym PRJą E\ü w V]F]HJyOQRĞFL NVLĊJL podatkowe, deklaracje ]áRĪRQH przez VWURQĊ zeznania ĞZLDGNyZ opinie ELHJá\FK materiaá\ i informacje zebrane w wyniku RJOĊG]LQ informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku F]\QQRĞFL VSUDZG]DMąF\FK lub kontroli podatkowej, z
]DVWU]HĪHQLHP art. 284a § 3, art. 284b § 3 i art. 288 § 2, oraz PDWHULDá\ zgromadzone
w toku SRVWĊSRZDQLD karnego albo SRVWĊSRZDQLD w sprawach o SU]HVWĊSVWZD skarbowe lub wykroczenia skarbowe.
Art. 182.
§ 1. -HĪHOL z dowodów zgromadzonych w toku SRVWĊSRZDQLD podatkowego wynika
potrzeba X]XSHáQLHQLD tych dowodów lub ich porównania z informacjami poFKRG]ąF\PL z banku, bank jest RERZLą]DQ\ na pisemne ĪąGDQLH naczelnika
XU]ĊGX skarbowego lub naczelnika XU]ĊGX celnego do VSRU]ąG]HQLD i przekazania informacji GRW\F]ąF\FK strony SRVWĊSRZDQLD w zakresie:
1) posiadanych rachunków bankowych lub rachunków RV]F]ĊGQRĞFLRZ\FK
liczby tych rachunków, a WDNĪH obrotów i stanów tych rachunków;
2) posiadanych rachunków SLHQLĊĪQ\FK lub rachunków papierów ZDUWRĞFLowych, liczby tych rachunków, a WDNĪH obrotów i stanów tych rachunków;
3) zawartych umów kredytowych lub umów SRĪ\F]HN SLHQLĊĪQ\FK a WDNĪH
umów depozytowych;
4) nabytych za SRĞUHGQLFWZHP banków akcji Skarbu 3DĔVWZD lub obligacji
Skarbu 3DĔVWZD a WDNĪH obrotu tymi papierami ZDUWRĞFLRZ\PL
5) obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi
papierami ZDUWRĞFLRZ\PL
§ 2. Przepisy § 1 stosuje VLĊ odpowiednio do ]DNáDGyZ XEH]SLHF]HĔ funduszy inwestycyjnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych i banków SURZDG]ąF\FK
G]LDáDOQRĞü PDNOHUVNą w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, a WDNĪH do
domów maklerskich oraz VSyáG]LHOF]\FK kas RV]F]ĊGQRĞFLRZR-kredytowych.
§ 3. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych na pisemne ĪąGDQLH naczelnika XU]ĊGX
skarbowego lub naczelnika XU]ĊGX celnego Vą RERZLą]DQH do VSRU]ąG]DQLD informacji o umorzonych jednostkach uczestnictwa. Przepis § 1 w F]ĊĞFL dotyF]ąFHM Z\VWąSLHQLD z ĪąGDQLHP stosuje VLĊ odpowiednio.
§ 3a. Podmioty SURZDG]ąFH 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 ĪąGDQLH naczelnika XU]ĊGX skarbowego Vą RERZLą]DQH
do VSRU]ąG]DQLD informacji o Z\VRNRĞFL dochodów (przychodów) przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów ZDUWRĞFLRZ\FK zapisanych na takich rachunkach oraz o kwocie pobranego podatku. Przepis § 1 w
F]ĊĞFL GRW\F]ąFHM Z\VWąSLHQLD z ĪąGDQLHP stosuje VLĊ odpowiednio.
§ 4. ĩąGDQLH udzielenia informacji, o którym mowa w § 1, QDVWĊSXMH w drodze postanowienia.
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Art. 183.
Z ĪąGDQLHP VSRU]ąG]HQLD i przekazania informacji, o których mowa w art. 182, naczelnik XU]ĊGX skarbowego lub naczelnik XU]ĊGX celnego PRĪH Z\VWąSLü po uprzednim wezwaniu do udzielenia informacji z tego zakresu albo do XSRZDĪQLHQLD odpowiednio naczelnika XU]ĊGX skarbowego lub naczelnika XU]ĊGX celnego do Z\VWąSLenia do instytucji finansowych o przekazanie tych informacji, a strona w wyznaczonym terminie:
1) nie XG]LHOLáD informacji;
2) nie XSRZDĪQLáD odpowiednio naczelnika XU]ĊGX skarbowego lub naczelnika
XU]ĊGX celnego do Z\VWąSLHQLD do instytucji finansowych o przekazanie informacji;
3) XG]LHOLáD informacji, które Z\PDJDMą X]XSHáQLHQLD lub porównania z informacjami SRFKRG]ąF\PL z instytucji finansowej.
Art. 184.
§ 1. Naczelnik XU]ĊGX skarbowego lub naczelnik XU]ĊGX celnego, Z\VWĊSXMąF z Īą
daniem, o którym mowa w art. 182, powinien ]ZUDFDü V]F]HJyOQą XZDJĊ na
]DVDGĊ szczególnego zaufania SRPLĊG]\ instytucjami finansowymi a ich klientami.
§ 2. W ĪąGDQLX RNUHĞOD VLĊ zakres informacji oraz termin ich przekazania. Przepis
art. 82 § 4 stosuje VLĊ odpowiednio.
§ 3. ĩąGDQLH zawiera ponadto:
1) wskazanie SU]HVáDQHN X]DVDGQLDMąF\FK NRQLHF]QRĞü uzyskania informacji
REMĊW\FK ĪąGDQLHP
2) dowody SRWZLHUG]DMąFH ĪH strona:
a) RGPyZLáD udzielenia informacji lub
b) nie Z\UD]LáD zgody na udzielenie naczelnikowi XU]ĊGX skarbowego lub
naczelnikowi XU]ĊGX celnego XSRZDĪQLHQLD do ]DĪąGDQLD tych informacji, lub
c) w terminie RNUHĞORQ\P przez naczelnika ur]ĊGX skarbowego lub naczelnika XU]ĊGX celnego nie XG]LHOLáD informacji albo XSRZDĪQLHQLD
§ 4. Odpis ĪąGDQLD naczelnik XU]ĊGX skarbowego lub naczelnik XU]ĊGX celnego
przekazuje odpowiednio dyrektorowi QDGU]ĊGQHM izby skarbowej lub dyrektorowi QDGU]ĊGQHM izby celnej.
Art. 185.
Instytucje finansowe wymienione w art. 182 RGPDZLDMą udzielenia informacji, MHĪHOL
ĪąGDQLH naczelnika XU]ĊGX celnego lub naczelnika XU]ĊGX skarbowego nie VSHáQLD
wymogów formalnych RNUHĞORQ\FK w art. 184 § 2 i 3.
Art. 186. (uchylony).
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Art. 187.
§ 1. Organ podatkowy jest RERZLą]DQ\ ]HEUDü i w sposób Z\F]HUSXMąF\ UR]SDWU]\ü
FDá\ PDWHULDá dowodowy.
§ 2. Organ podatkowy PRĪH w NDĪG\P stadium SRVWĊSRZDQLD ]PLHQLü X]XSHáQLü
lub XFK\OLü swoje postanowienie GRW\F]ąFH przeprowadzenia dowodu.
§ 3. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi podatkowemu z XU]ĊGX
nie Z\PDJDMą dowodu. Fakty znane organowi podatkowemu z XU]ĊGX QDOHĪ\
]DNRPXQLNRZDü stronie.
Art. 188.
ĩąGDQLH strony GRW\F]ąFH przeprowadzenia dowodu naleĪ\ XZ]JOĊGQLü MHĪHOL
przedmiotem dowodu Vą RNROLF]QRĞFL PDMąFH znaczenie dla sprawy, chyba ĪH okoOLF]QRĞFL te stwierdzone Vą Z\VWDUF]DMąFR innym dowodem.
Art. 189.
§ 1. Organ podatkowy PRĪH Z\]QDF]\ü stronie termin do przedstawienia dowodu
EĊGąFHJR w jej posiadaniu.
§ 2. Termin ustala VLĊ XZ]JOĊGQLDMąF charakter dowodu i stan SRVWĊSRZDQLD przy
czym nie PRĪH on E\ü krótszy QLĪ 3 dni.
Art. 190.
§ 1. Strona powinna E\ü zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z ]H]QDĔ ĞZLDGNyZ opinii ELHJá\FK lub RJOĊG]LQ przynajmniej na 7 dni
przed terminem.
§ 2. Strona ma prawo EUDü XG]LDá w przeprowadzaniu dowodu, PRĪH ]DGDZDü pytania ĞZLDGNRP i ELHJá\P oraz VNáDGDü Z\MDĞQLHQLD
Art. 191.
Organ podatkowy ocenia na podstawie FDáHJR zebranego PDWHULDáX dowodowego,
czy dana RNROLF]QRĞü ]RVWDáD udowodniona.
Art. 192.
2NROLF]QRĞü faktyczna PRĪH E\ü uznana za XGRZRGQLRQą MHĪHOL strona PLDáD PRĪOiZRĞü wypowiedzenia VLĊ co do przeprowadzonych dowodów.
Art. 193.
§ 1. .VLĊJL podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy VWDQRZLą dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów.
§ 2. .VLĊJL podatkowe XZDĪD VLĊ za rzetelne, MHĪHOL dokonywane w nich zapisy od]ZLHUFLHGODMą stan rzeczywisty.
§ 3. Za niewadliwe XZDĪD VLĊ NVLĊJL podatkowe prowadzone zgodnie z zasadami
Z\QLNDMąF\PL z RGUĊEQ\FK przepisów.
§ 4. Organ podatkowy nie uznaje za dowód w rozumieniu przepisu § 1 NVLąJ podatkowych, które Vą prowadzone nierzetelnie lub w sposób wadliwy.
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§ 5. Organ podatkowy uznaje jednak za dowód NVLĊJi podatkowe, które prowadzone Vą w sposób wadliwy, MHĪHOL wady nie PDMą istotnego znaczenia dla sprawy.
§ 6. -HĪHOL organ podatkowy stwierdzi, ĪH NVLĊJL podatkowe Vą prowadzone nierzetelnie lub w sposób wadliwy, to w protokóle badania NVLąJ RNUHĞOD za jaki
okres i w jakiej F]ĊĞFL nie uznaje NVLąJ za dowód tego, co wynika z zawartych
w nich zapisów.
§ 7. Odpis SURWRNyáX o którym mowa w § 6, organ podatkowy GRUĊF]D stronie.
§ 8. Strona, w terminie 14 dni od dnia GRUĊF]HQLD SURWRNyáX PRĪH ZQLHĞü zastrzeĪHQLD do zawartych w nim XVWDOHĔ SU]HGVWDZLDMąF MHGQRF]HĞQLH dowody, które
XPRĪOLZLą organowi podatkowemu SUDZLGáRZH RNUHĞOHQLH podstawy opodatkowania.
Art. 194.
§ 1. Dokumenty XU]ĊGRZH VSRU]ąG]RQH w formie RNUHĞORQHM przepisami prawa
przez SRZRáDQH do tego organy ZáDG]\ publicznej VWDQRZLą dowód tego, co
]RVWDáR w nich XU]ĊGRZR stwierdzone.
§ 2. Przepis § 1 stosuje VLĊ odpowiednio do dokumentów XU]ĊGRZ\FK VSRU]ąG]onych przez inne jednostki, MHĪHOL na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów uprawnione Vą do ich wydawania.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie Z\áąF]DMą PRĪOLZRĞFL przeprowadzenia dowodu przeciwko
dokumentom wymienionym w tych przepisach.
Art. 194a.
§ 1. -HĪHOL dokument znajduje VLĊ w aktach organu lub jednostki, o których mowa
w art. 194 § 1 i 2, wystarczy SU]HGVWDZLü XU]ĊGRZR SRĞZLDGF]RQ\ przez ten
organ lub MHGQRVWNĊ odpis lub Z\FLąJ z dokumentu. Organ podatkowy ]DĪąGD
udzielenia odpisu lub Z\FLąJX MHĪHOL strona sama X]\VNDü ich nie PRĪH Gdy
organ podatkowy uzna za konieczne przejrzenie RU\JLQDáX dokumentu, PRĪH
Z\VWąSLü o jego dostarczenie.
§ 2. Zamiast RU\JLQDáX dokumentu strona PRĪH ]áRĪ\ü odpis dokumentu, MHĪHOL jego ]JRGQRĞü z RU\JLQDáHP ]RVWDáD SRĞZLDGF]RQD przez notariusza albo przez
Z\VWĊSXMąFHJR w sprawie SHáQRPRFQLND strony EĊGąFHJR adwokatem, UDGFą
prawnym lub GRUDGFą podatkowym.
D-HĪHOLRGSLVGRNXPHQWX]RVWDáVSRU]ąG]RQ\ZIRUPLHGRNXPHQWXHOHkWURQLF]QHJRSRĞZLDGF]HQLHMHJR]JRGQRĞFL]RU\JLQDáHPR którym mowa
ZGRNRQXMHVLĊSU]\XĪ\FLXPHFKDQL]PyZRNUHĞORQ\FKZDUWDXVW
 DOER  XVWDZ\ ] GQLD  OXWHJR  U R LQIRUPDW\]DFML G]LDáDOQRĞFL
SRGPLRWyZ UHDOL]XMąF\FK ]DGDQLD SXEOLF]QH 2GSLV\ GRNXPHQWyZ SoĞZLDGF]DQH HOHNWURQLF]QLH VSRU]ąG]DQH Vą Z IRUPDWDFK GDQ\FK RNUHĞOonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.>
§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu SRĞZLDGF]HQLH ]JRGQRĞFL z RU\JLQDáHP przez
Z\VWĊSXMąFHJR w sprawie SHáQRPRFQLND strony EĊGąFHJR adwokatem, UDGFą
prawnym lub GRUDGFą podatkowym ma charakter dokumentu XU]ĊGRZHJR
§ 4. -HĪHOL jest to uzasadnione RNROLF]QRĞFLDPL sprawy, organ podatkowy ]DĪąGD od
strony, VNáDGDMąFHM odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, SU]HGáRĪHQLD oryJLQDáX tego dokumentu.
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Art. 195.
ĝZLDGNDPL nie PRJą E\ü:
1) osoby niezdolne do postrzegania lub komunikowania swych VSRVWU]HĪHĔ
2) osoby RERZLą]DQH do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na
RNROLF]QRĞFL REMĊWH WDMHPQLFą MHĪHOL nie ]RVWDá\ w trybie RNUHĞORQ\P oboZLą]XMąF\PL przepisami, zwolnione od RERZLą]NX zachowania tej tajemnicy;
3) duchowni prawnie uznanych Z\]QDĔ – co do faktów REMĊW\FK WDMHPQLFą
spowiedzi.
Art. 196.
§ 1. Nikt nie ma prawa RGPyZLü ]H]QDĔ w charakterze ĞZLDGND z Z\MąWNLHP maá
ĪRQND strony, ZVWĊSQ\FK ]VWĊSQ\FK i URG]HĔVWZD strony oraz powinowatych
pierwszego stopnia, jak UyZQLHĪ osób SR]RVWDMąF\FK ze VWURQą w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy ]H]QDĔ trwa WDNĪH po
ustaniu PDáĪHĔVWZD przysposobienia, opieki lub kurateli.
§ 2. ĝZLDGHN PRĪH RGPyZLü odpowiedzi na pytania, gdy RGSRZLHGĨ PRJáDE\ naUD]Lü jego lub jego bliskich wymienionych w § 1 na RGSRZLHG]LDOQRĞü NDUQą
NDUQą VNDUERZą albo VSRZRGRZDü naruszenie RERZLą]NX zachowania ustawowo chronionej tajemnicy zawodowej.
§ 3. Przed odebraniem zeznania organ podatkowy poucza ĞZLDGND o prawie odmowy ]H]QDĔ i odpowiedzi na pytania oraz uprzedza o RGSRZLHG]LDOQRĞFL
karnej za IDáV]\ZH zeznania.
§ 4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem 6SUDZLHGOLZRĞFL RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD sposób VSRU]ąG]DQLD
oraz przechowywania SURWRNRáyZ ]H]QDĔ REHMPXMąF\FK RNROLF]QRĞFL na które
UR]FLąJD VLĊ RERZLą]HN ochrony informacji niejawnych lub dochowania tajemnicy zawodowej.
Art. 197.
§ 1. W przypadku gdy w sprawie wymagane Vą ZLDGRPRĞFL specjalne, organ podatkowy PRĪH SRZRáDü na ELHJáHJR RVREĊ G\VSRQXMąFą takimi ZLDGRPRĞFLami, w celu wydania opinii.
§ 2. 3RZRáDQLH na ELHJáHJR QDVWĊSXMH z XU]ĊGX MHĪHOL opinii ELHJáHJR Z\PDJDMą
przepisy prawa podatkowego.
§ 3. Do Z\áąF]HQLD ELHJáHJR stosuje VLĊ odpowiednio przepisy art. 130 § 1 i 2. W
SR]RVWDá\P zakresie do ELHJá\FK stosuje VLĊ przepisy GRW\F]ąFH SU]HVáXFKDQLD
ĞZLDGNyZ
Art. 198.
§ 1. Organ podatkowy PRĪH w razie potrzeby SU]HSURZDG]Lü RJOĊG]LQ\
§ 2. -HĪHOL przedmiot RJOĊG]LQ znajduje VLĊ u osób trzecich, osoby te Vą RERZLą]ane, na wezwanie organu podatkowego, do okazania tego przedmiotu.
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Art. 199.
Organ podatkowy PRĪH SU]HVáXFKDü VWURQĊ po Z\UDĪHQLX przez QLą zgody. Do przeVáXFKDQLD strony stosuje VLĊ przepisy GRW\F]ąFH ĞZLDGND z Z\áąF]HQLHP przepisów o
ĞURGNDFK przymusu.
Art. 199a.
§ 1. Organ podatkowy GRNRQXMąF ustalenia WUHĞFL F]\QQRĞFL prawnej, XZ]JOĊGQLD
zgodny zamiar stron i cel F]\QQRĞFL a nie tylko GRVáRZQH brzmienie RĞZLDdF]HĔ woli ]áRĪRQ\FK przez strony F]\QQRĞFL
§ 2. -HĪHOL pod pozorem dokonania F]\QQRĞFL prawnej dokonano innej F]\QQRĞFL
prawnej, skutki podatkowe wywodzi VLĊ z tej ukrytej F]\QQRĞFL prawnej.
§ 3. -HĪHOL z dowodów zgromadzonych w toku SRVWĊSRZDQLD w V]F]HJyOQRĞFL ze]QDĔ strony, chyba ĪH strona odmawia VNáDGDQLD ]H]QDĔ Z\QLNDMą ZąWSOLZRĞFL
co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym zwią
zane Vą skutki podatkowe, organ podatkowy Z\VWĊSXMH do VąGX 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 VLĊ w sprawie zebranego PDWHULDáX dowodowego.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje VLĊ
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, MHĪHOL decyzja ma ]RVWDü wydana Z\áąF]QLH na podstawie danych zawartych w ]áRĪRQ\P zeznaniu.
5R]G]LDá 11a
Rozprawa
Art. 200a.
§ 1. Organ RGZRáDZF]\ przeprowadzi w toku SRVWĊSRZDQLD UR]SUDZĊ
1) z XU]ĊGX – MHĪHOL zachodzi potrzeba Z\MDĞQLHQLD istotnych RNROLF]QRĞFL stanu
faktycznego sprawy przy udziale ĞZLDGNyZ lub ELHJá\FK albo w drodze
RJOĊG]LQ lub sprecyzowania argumentacji prawnej prezentowanej przez
VWURQĊ w toku SRVWĊSRZDQLD
2) na wniosek strony.
§ 2. Strona we wniosku o przeprowadzenie rozprawy uzasadnia SRWU]HEĊ przeprowadzenia rozprawy, wskazuje jakie RNROLF]QRĞFL sprawy powinny E\ü wyjaĞQLRQH i jakie czynQRĞFL powinny E\ü dokonane na rozprawie.
§ 3. Organ RGZRáDZF]\ PRĪH RGPyZLü przeprowadzenia rozprawy, MHĪHOL przedmiotem rozprawy PDMą E\ü RNROLF]QRĞFL QLHPDMąFH znaczenia dla sprawy albo
RNROLF]QRĞFL te Vą Z\VWDUF]DMąFR potwierdzone innym dowodem.
§ 4. W sprawie odmowy przeprowadzenia rozprawy wydaje VLĊ postanowienie.
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Art. 200b.
Termin rozprawy powinien E\ü tak wyznaczony, aby GRUĊF]HQLH wezwania QDVWąSLáR
QDMSyĨQLHM na 7 dni przed UR]SUDZą
Art. 200c.
§ 1. 5R]SUDZą kieruje XSRZDĪQLRQ\ do przeprowadzenia rozprawy pracownik organu RGZRáDZF]HJR
§ 2. Gdy SRVWĊSRZDQLH toczy VLĊ przed VDPRU]ąGRZ\P kolegium RGZRáDZF]\P
UR]SUDZą kieruje SU]HZRGQLF]ąF\ albo wyznaczony F]áRQHN tego kolegium.
§ 3. W rozprawie uczestniczy XSRZDĪQLRQ\ pracownik organu pierwszej instancji,
od którego decyzji wniesiono RGZRáDQLH
Art. 200d.
§ 1. Na rozprawie strona PRĪH VNáDGDü Z\MDĞQLHQLD ]JáDV]Dü ĪąGDQLD propozycje i
zarzuty oraz SU]HGVWDZLDü dowody na ich poparcie. Ponadto strona PRĪH wySRZLDGDü VLĊ co do wyników SRVWĊSRZDQLD dowodowego.
§ 2. .LHUXMąF\ UR]SUDZą PRĪH XFK\OLü pytanie zadane uczestnikowi rozprawy, MHĪeli nie ma ono istotnego znaczenia dla sprawy. -HGQDNĪH na ĪąGDQLH strony naOHĪ\ ]DPLHĞFLü w protokole WUHĞü uchylonego pytania.
5R]G]LDá 12
Zawieszenie SRVWĊSRZDQLD
Art. 201.
§ 1. Organ podatkowy zawiesza SRVWĊSRZDQLH
1) w razie ĞPLHUFL strony, MHĪHOL SRVWĊSRZDQLH nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe;
2) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest X]DOHĪQLRQH od rozstrzygniĊ
cia zagadnienia ZVWĊSQHJR przez inny organ lub VąG
3) w razie ĞPLHUFL przedstawiciela ustawowego strony;
4) w razie utraty przez VWURQĊ lub jej ustawowego przedstawiciela ]GROQRĞFL do
F]\QQRĞFL prawnych;
5) w sprawie GRW\F]ąFHM RGSRZLHG]LDOQRĞFL osoby trzeciej – do dnia, w którym
decyzja, o której mowa w art. 108 § 2, stanie VLĊ ostateczna, z ]DVWU]HĪHQLHP
art. 108 § 3 oraz art. 115 § 4;
6) w razie Z\VWąSLHQLD na podstawie ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów PLĊG]\QDUodowych, których VWURQą jest Rzeczpospolita Polska, do organów innego paĔ
stwa o udzielenie informacji QLH]EĊGQ\FK do ustalenia lub RNUHĞOHQLD wysoNRĞFL ]RERZLą]DQLD podatkowego.
§ 2. Postanowienie w sprawie zawieszenia SRVWĊSRZDQLD organ podatkowy GRUĊF]D
stronie lub jej spadkobiercom.
§ 3. Na postanowienie w sprawie zawieszenia SRVWĊSRZDQLD VáXĪ\ ]DĪDOHQLH
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Art. 202.
Organ podatkowy, który ]DZLHVLá SRVWĊSRZDQLH z przyczyn RNUHĞORQ\FK w art. 201 §
1 pkt 1, 3 i 4, nie podejmuje ĪDGQ\FK F]\QQRĞFL z Z\MąWNLHP tych, które PDMą na
celu SRGMĊFLH SRVWĊSRZDQLD albo zabezpieczenie dowodu.
Art. 203.
§ 1. Organ podatkowy, który ]DZLHVLá SRVWĊSRZDQLH z przyczyny RNUHĞORQHM w art.
201 § 1 pkt 2, wzywa UyZQRF]HĞQLH VWURQĊ do Z\VWąSLHQLD w oznaczonym
terminie do ZáDĞFLZHJR organu lub VąGX o UR]VWU]\JQLĊFLH zagadnienia ZVWĊpnego, chyba ĪH strona Z\NDĪH ĪH MXĪ ]ZUyFLáD VLĊ w tej sprawie do ZáDĞFLZego organu lub VąGX
§ 2. -HĪHOL strona nie Z\VWąSLáD do ZáDĞFLZHJR organu lub VąGX w wyznaczonym
terminie, organ podatkowy z XU]ĊGX zwróci VLĊ do ZáDĞFLZHJR organu lub są
du o UR]VWU]\JQLĊFLH zagadnienia ZVWĊSQHJR
Art. 204.
§ 1. Organ podatkowy, na wniosek strony, PRĪH ]DZLHVLü SRVWĊSRZDQLH w sprawie
udzielenia ulg w ]DSáDFLH ]RERZLą]DĔ podatkowych.
§ 2. -HĪHOL w ciąJX 3 lat od daty zawieszenia SRVWĊSRZDQLD strona nie zwróci VLĊ o
jego SRGMĊFLH ĪąGDQLH ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD XZDĪD VLĊ za wycofane.
§ 3. W postanowieniu o zawieszeniu SRVWĊSRZDQLD organ podatkowy poucza VWURQĊ
o WUHĞFL § 2.
Art. 204a.
W SRVWĊSRZDQLX przed organami celnymi, w sprawach GRW\F]ąF\FK podatku od towarów i XVáXJ oraz podatku akcyzowego z W\WXáX importu towarów, stosuje VLĊ przepis art. 87 Prawa celnego.
Art. 205.
§ 1. Organ podatkowy podejmuje z XU]ĊGX lub na wniosek strony, w drodze postanowienia, zawieszone SRVWĊSRZDQLH gdy XVWąSLá\ przyczyny X]DVDGQLDMąFH jego zawieszenie.
§ 2. Na postanowienie o odmowie SRGMĊFLD zawieszonego SRVWĊSRZDQLD VáXĪ\ stronie ]DĪDOHQLH
Art. 205a.
§ 1. Organ podatkowy podejmuje SRVWĊSRZDQLH z XU]ĊGX gdy ustanie przyczyna
zawieszenia, w V]F]HJyOQRĞFL
1) w razie ĞPLHUFL strony – po ]JáRV]HQLX VLĊ lub po ustaleniu spadkobierców
]PDUáHJR albo po ustanowieniu, w trybie RNUHĞORQ\P RGUĊEQ\PL przepisami, kuratora spadku;
2) w razie utraty ]GROQRĞFL do F]\QQRĞFL prawnych – po ustanowieniu kuratora;
3) w razie braku przedstawiciela ustawowego – po jego ustanowieniu;
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4) gdy UR]VWU]\JQLĊFLH sprawy jest X]DOHĪQLRQH od UR]VWU]\JQLĊFLD zagadnienia
ZVWĊSQHJR przez inny organ lub VąG – w dniu SRZ]LĊFLD przez organ podatkowy ZLDGRPRĞFL o uprawomocnieniu VLĊ orzeczenia NRĔF]ąFHJR to postĊ
powanie.
§ 2. -HĪHOL w FLąJX roku od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu SRVWĊSRZania nie ]JáRV]ą VLĊ lub nie ]RVWDQą ustaleni spadkobiercy ]PDUáHM strony, organ
podatkowy PRĪH ]ZUyFLü VLĊ do VąGX o ustanowienie kuratora spadku, chyba
ĪH kurator taki MXĪ ZF]HĞQLHM ]RVWDá ustanowiony.
Art. 206.
Zawieszenie SRVWĊSRZDQLD wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w niniejszym
dziale.
5R]G]LDá 13
Decyzje
Art. 207.
§ 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba ĪH przepisy niniejszej ustawy VWDQRZLą inaczej.
§ 2. Decyzja rozstrzyga VSUDZĊ co do jej istoty albo w inny sposób NRĔF]\ postĊ
powanie w danej instancji.
Art. 208.
§ 1. Gdy SRVWĊSRZDQLH z jakiejkolwiek przyczyny VWDáR VLĊ bezprzedmiotowe, w
V]F]HJyOQRĞFL w razie przedawnienia ]RERZLą]DQLD podatkowego, organ podatkowy wydaje GHF\]MĊ o umorzeniu SRVWĊSRZDQLD
§ 2. Organ podatkowy PRĪH XPRU]\ü SRVWĊSRZDQLH MHĪHOL Z\VWąSL o to strona, na
której ĪąGDQLH SRVWĊSRZDQLH ]RVWDáR ZV]F]ĊWH a nie VSU]HFLZLDMą VLĊ temu inne
strony oraz nie ]DJUDĪD to interesowi publicznemu.
Art. 209.
§ 1. -HĪHOL przepis prawa X]DOHĪQLD wydanie decyzji od ]DMĊFLD stanowiska przez
inny organ, w tym Z\UDĪHQLD opinii lub zgody albo Z\UDĪHQLD stanowiska w
innej formie, GHF\]MĊ wydaje VLĊ po ]DMĊFLX stanowiska przez ten organ.
§ 2. Organ podatkowy ]DáDWZLDMąF\ VSUDZĊ ]ZUDFDMąF VLĊ do innego organu o zajĊ
cie stanowiska, zawiadamia o tym VWURQĊ
§ 3. Organ, do którego zwrócono VLĊ o ]DMĊFLH stanowiska, RERZLą]DQ\ jest przedVWDZLü je QLH]ZáRF]QLH jednak nie SyĨQLHM QLĪ w terminie 14 dni od dnia dorĊ
czenia Z\VWąSLHQLD o ]DMĊFLH stanowiska.
§ 4. Organ RERZLą]DQ\ do ]DMĊFLD stanowiska PRĪH w razie potrzeby przeprowaG]Lü SRVWĊSRZDQLH Z\MDĞQLDMąFH
§ 5. =DMĊFLH stanowiska przez ten organ QDVWĊSXMH w drodze postanowienia, na które VáXĪ\ ]DĪDOHQLH o ile RGUĊEQH przepisy nie VWDQRZLą inaczej.
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§ 6. W przypadku braku stanowiska w terminie RNUHĞORQ\P w § 3 stosuje VLĊ odpowiednio przepisy art. 139–142.
Art. 210.
§ 1. Decyzja zawiera:
1) oznaczenie organu podatkowego;
2) GDWĊ jej wydania;
3) oznaczenie strony;
4) SRZRáDQLH podstawy prawnej;
5) UR]VWU]\JQLĊFLH
6) uzasadnienie faktyczne i prawne;
7) pouczenie o trybie RGZRáDZF]\P – MHĪHOL od decyzji VáXĪ\ RGZRáDQLH
[8) podpis osoby XSRZDĪQLRQHM z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska VáXĪERZHJR]
  SRGSLV RVRE\ XSRZDĪQLRQHM ] SRGDQLHP MHM LPLHQLa i nazwiska oraz
VWDQRZLVND VáXĪERZHJR D MHĪHOL GHF\]MD ]RVWDáD Z\GDQD Z IRUPLH Gokumentu elektronicznego – bezpieczny podpis elektroniczny weryfikoZDQ\]DSRPRFąZDĪQHJRNZDOLILNRZDQHJRFHUW\ILNDWX!
§ 2. Decyzja, w stosunku do której PRĪH ]RVWDü wniesione powództwo do VąGX
powszechnego lub skarga do VąGX administracyjnego, zawiera ponadto pouczenie o PRĪOLZRĞFL wniesienia powództwa lub skargi.
§ 2a. Decyzja QDNáDGDMąFD na VWURQĊ RERZLą]HN SRGOHJDMąF\ wykonaniu w trybie
przepisów o SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w administracji zawiera UyZQLHĪ
pouczenie o RGSRZLHG]LDOQRĞFL karnej za XVXQLĊFLH ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, rzeczywiste lub pozorne REFLąĪHQLH albo uszkodzenie VNáDdników PDMąWNX strony, PDMąFH na celu udaremnienie egzekucji RERZLą]NX wyQLNDMąFHJR z tej decyzji.

Nowe brzmienie pkt
8 w § 1 w art. 210
wejdzie ZĪ\FLH]GQ
11.05.2014 r. (Dz. U.
z 2014 r. poz. 183).

§ 3. Przepisy prawa podatkowego PRJą RNUHĞODü WDNĪH inne VNáDGQLNL które powinna ]DZLHUDü decyzja.
§ 4. Uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera w V]F]HJyOQRĞFL wskazanie faktów,
które organ X]QDá za udowodnione, dowodów, którym GDá ZLDUĊ oraz przyczyn, dla których innym dowodom RGPyZLá ZLDU\JRGQRĞFL uzasadnienie
prawne ]DĞ zawiera Z\MDĞQLHQLH podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem
przepisów prawa.
§ 5. 0RĪQD RGVWąSLü od uzasadnienia decyzji, gdy XZ]JOĊGQLD ona w FDáRĞFL ĪąGanie strony. Nie dotyczy to decyzji wydanej na skutek RGZRáDQLD EąGĨ na podstawie której przyznano XOJĊ w ]DSáDFLH podatku.
[Art. 211.
'HF\]MĊGRUĊF]DVLĊVWURQLHQDSLĞPLH.]
<Art. 211.
'HF\]MĊGRUĊF]DVLĊVWURQLHQDSLĞPLHOXE]DSRPRFąĞURGNyZNRPXQLNDFMLHOHktronicznej.>
2014-07-28
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Art. 212.
Organ podatkowy, który Z\GDá GHF\]MĊ jest QLą ]ZLą]DQ\ od chwili jej GRUĊF]HQLD
Decyzje, o których mowa w art. 67d, ZLąĪą organ podatkowy od chwili ich wydania.
Art. 213.
§ 1. Strona PRĪH w terminie 14 dni od dnia GRUĊF]HQLD decyzji ]DĪąGDü jej uzupeá
nienia co do UR]VWU]\JQLĊFLD lub co do prawa RGZRáDQLD wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do VąGX powszechnego lub co do skargi do VąGX
administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w
tych kwestiach.
§ 2. Organ podatkowy PRĪH z XU]ĊGX w NDĪG\P czasie, X]XSHáQLü albo VSURVWRZDü
GHF\]MĊ w zakresie, o którym mowa w § 1.
§ 3. 8]XSHáQLHQLH lub sprostowanie decyzji QDVWĊSXMH w drodze decyzji.
§ 4. W przypadku wydania decyzji o X]XSHáQLHQLX lub sprostowaniu decyzji termin
do wniesienia RGZRáDQLD lub skargi biegnie od dnia GRUĊF]HQLD tej decyzji.
§ 5. Odmowa X]XSHáQLHQLD lub sprostowania decyzji naVWĊSXMH w drodze postanowienia, na które VáXĪ\ ]DĪDOHQLH Przepis § 4 stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 214.
Nie PRĪH V]NRG]Lü stronie EáĊGQH pouczenie w decyzji co do prawa RGZRáDQLD
wniesienia powództwa do VąGX powszechnego lub skargi do VąGX administracyjnego
albo brak takiego pouczenia.
Art. 215.
§ 1. Organ podatkowy PRĪH z XU]ĊGX lub na ĪąGDQLH strony, SURVWRZDü w drodze
postanowienia EáĊG\ rachunkowe oraz inne oczywiste RP\áNL w wydanej
przez ten organ decyzji.
§ 2. Organ podatkowy, który Z\GDá GHF\]MĊ na ĪąGDQLH strony lub organu egzekucyjnego Z\MDĞQLD w drodze postanowienia ZąWSOLZRĞFL co do WUHĞFL decyzji.
§ 3. Na postanowienie w sprawie sprostowania i Z\MDĞQLHQLD VáXĪ\ ]DĪDOHQLH
5R]G]LDá 14
Postanowienia
Art. 216.
§ 1. W toku SRVWĊSRZDQLD organ podatkowy wydaje postanowienia.
§ 2. Postanowienia GRW\F]ą poszczególnych kwestii Z\QLNDMąF\FK w toku postĊ
powania podatkowego, lecz nie UR]VWU]\JDMą o istocie sprawy, chyba ĪH przepisy niniejszej ustawy VWDQRZLą inaczej.
Art. 217.
§ 1. Postanowienie zawiera:
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1) oznaczenie organu podatkowego;
2) GDWĊ jego wydania;
3) oznaczenie strony albo innych osób ELRUąF\FK XG]LDá w SRVWĊSRZDQLX
4) SRZRáDQLH podstawy prawnej;
5) UR]VWU]\JQLĊFLH
6) pouczenie, czy i w jakim trybie VáXĪ\ na nie ]DĪDOHnie lub skarga do VąGX
administracyjnego;
[ SRGSLVRVRE\XSRZDĪQLRQHM]SRGDQLHPLPLHQLDLQD]ZLVNDRUD]VWDQRZiVNDVáXĪERZHJR]
<7) podpis osoby XSRZDĪQLRQHM ] SRGDQLHP MHM LPLHQLD L QD]ZLVND RUD]
VWDQRZLVNDVáXĪERZHJRDMHĪHOLSRVWDQRZLHQLH]RVWDáRZ\GDQHZIRUPLH
dokumentu elektronicznego – bezpieczny podpis elektroniczny weryfiNRZDQ\]DSRPRFąZDĪQHJRNZDOLILNRZDQHJRFHUW\ILNDWX!
§ 2. Postanowienie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne, MHĪHOL VáXĪ\ na nie zaĪDOHQLH lub skarga do VąGX administracyjnego oraz gdy wydane ]RVWDáR na skutek ]DĪDOHQLD na postanowienie.
[Art. 218.
3RVWDQRZLHQLH RG NWyUHJR VáXĪ\ ]DĪDOHQLH OXE VNDUJD GR VąGX DGPLQLVWUDF\MQHJR
GRUĊF]DVLĊQDSLĞPLH]
<Art. 218.
3RVWDQRZLHQLHRGNWyUHJRVáXĪ\]DĪDOHQLHOXEVNDUJDGRVąGXadministracyjneJRGRUĊF]DVLĊQDSLĞPLHOXE]DSRPRFąĞURGNyZNRPXQLNDFMLHOHNWURQLF]QHM!
Art. 219.
Do SRVWDQRZLHĔ stosuje VLĊ odpowiednio przepisy art. 208, 210 § 2a i § 3–5 oraz art.
211–215, a do SRVWDQRZLHĔ na które SU]\VáXJXMH ]DĪDOHQLH oraz SRVWDQRZLHĔ o których mowa w art. 228 § 1, stosuje VLĊ UyZQLHĪ art. 240–249 oraz art. 252, z tym ĪH
zamiast decyzji, o których mowa w art. 243 § 3, art. 245 § 1 i art. 248 § 3, wydaje VLĊ
postanowienie.
5R]G]LDá 15
2GZRáDQLD
Art. 220.
§ 1. Od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji VáXĪ\ stronie
RGZRáDQLH tylko do jednej instancji.
§ 2. :áDĞFLZ\ do rozpatrzenia RGZRáDQLD jest organ podatkowy Z\ĪV]HJR stopnia.
Art. 221.
W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez ministra ZáDĞFLZHJR do
spraw finansów publicznych, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub
2014-07-28
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przez VDPRU]ąGRZH kolegium RGZRáDZF]H RGZRáDQLH od decyzji rozpatruje ten sam
organ podatkowy, VWRVXMąF odpowiednio przepisy o SRVWĊSRZDQLX RGZRáDZF]\P
Art. 222.
2GZRáDQLH od decyzji organu podatkowego powinno ]DZLHUDü zarzuty przeciw decyzji, RNUHĞODü LVWRWĊ i zakres ĪąGDQLD EĊGąFHJR przedmiotem RGZRáDQLD oraz wskazyZDü dowody X]DVDGQLDMąFH to ĪąGDQLH
Art. 223.
§ 1. 2GZRáDQLH wnosi VLĊ do ZáDĞFLZHJR organu RGZRáDZF]HJR za SRĞUHGQLFWZHP
organu podatkowego, który Z\GDá GHF\]MĊ
§ 2. 2GZRáDQLH wnosi VLĊ w terminie 14 dni od dnia GRUĊF]HQLD
1) decyzji stronie;
2) zawiadomienia, o którym mowa w art. 103 § 1.
Art. 223a–225. (uchylone).
Art. 226.
§ 1. -HĪHOL organ podatkowy, który Z\GDá GHF\]MĊ uzna, ĪH RGZRáDQLH wniesione
przez VWURQĊ ]DVáXJXMH na XZ]JOĊGQLHQLH w FDáRĞFL wyda QRZą GHF\]MĊ NWyUą
uchyli lub zmieni ]DVNDUĪRQą GHF\]MĊ
§ 2. Od nowej decyzji VáXĪ\ stronie RGZRáDQLH
Art. 227.
§ 1. Organ podatkowy, do którego ZSá\QĊáR RGZRáDQLH przekazuje je wraz z aktami sprawy organowi RGZRáDZF]HPX bez ]EĊGQHM ]ZáRNL jednak nie SyĨQLHM
QLĪ w terminie 14 dni od dnia otrzymania RGZRáDQLD chyba ĪH w tym terminie
wyda GHF\]MĊ na podstawie art. 226.
§ 2. Organ podatkowy, SU]HND]XMąF VSUDZĊ jest RERZLą]DQ\ XVWRVXQNRZDü VLĊ do
przedstawionych zarzutów i SRLQIRUPRZDü VWURQĊ o sposobie ustosunkowania
VLĊ do nich.
Art. 228.
§ 1. Organ RGZRáDZF]\ stwierdza w formie postanowienia:
1) QLHGRSXV]F]DOQRĞü RGZRáDQLD
2) uchybienie terminowi do wniesienia RGZRáDQLD
3) pozostawienie RGZRáDQLD bez rozpatrzenia, MHĪHOL nie VSHáQLD warunków wyQLNDMąF\FK z art. 222.
§ 2. Postanowienia w sprawach wymienionych w § 1 Vą ostateczne.
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Art. 229.
Organ RGZRáDZF]\ PRĪH SU]HSURZDG]Lü na ĪąGDQLH strony lub z XU]ĊGX dodatkowe
SRVWĊSRZDQLH w celu X]XSHáQLHQLD dowodów i PDWHULDáyZ w sprawie albo ]OHFLü
przeprowadzenie tego SRVWĊSRZDQLD organowi, który Z\GDá GHF\]MĊ
Art. 230. (uchylony).
Art. 231. (uchylony).
Art. 232.
§ 1. Strona PRĪH FRIQąü RGZRáDQLH przed wydaniem decyzji przez organ RGZRáDwczy, z ]DVWU]HĪHQLHP § 2.
§ 2. Organ RGZRáDZF]\ odmawia XZ]JOĊGQLHQLD FRIQLĊFLD RGZRáDQLD MHĪHOL zachodzi SUDZGRSRGRELHĔVWZR pozostawienia w mocy decyzji wydanej z naruszeniem przepisów, które uzasadnia jej uchylenie lub ]PLDQĊ
Art. 233.
§ 1. Organ RGZRáDZF]\ wydaje GHF\]MĊ w której:
1) utrzymuje w mocy GHF\]MĊ organu pierwszej instancji albo
2) uchyla GHF\]MĊ organu pierwszej instancji:
a) w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL – i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy
lub XFK\ODMąF WĊ GHF\]MĊ – umarza SRVWĊSRZDQLH w sprawie,
b) w FDáRĞFL i VSUDZĊ przekazuje do rozpatrzenia ZáDĞFLZHPX organowi
pierwszej instancji, MHĪHOL decyzja ta ]RVWDáD wydana z naruszeniem
przepisów o ZáDĞFLZRĞFL albo
3) umarza SRVWĊSRZDQLH RGZRáDZF]H
§ 2. Organ RGZRáDZF]\ PRĪH XFK\OLü w FDáRĞFL GHF\]MĊ organu pierwszej instancji
i SU]HND]Dü VSUDZĊ do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, MHĪHOL rozVWU]\JQLĊFLH sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia SRVWĊSRZDQLD dowodowego w FDáRĞFL lub w znacznej F]ĊĞFL 3U]HND]XMąF VSUDZĊ organ odwoáDZF]\ wskazuje RNROLF]QRĞFL faktyczne, które QDOHĪ\ ]EDGDü przy ponownym
rozpatrzeniu sprawy.
§ 3. 6DPRU]ąGRZH kolegium RGZRáDZF]H uprawnione jest do wydania decyzji
ucK\ODMąFHM i UR]VWU]\JDMąFHM VSUDZĊ co do istoty jedynie w przypadku, gdy
przepisy prawa nie SR]RVWDZLDMą sposobu jej UR]VWU]\JQLĊFLD uznaniu organu
podatkowego pierwszej instancji. W SR]RVWDá\FK przypadkach VDPRU]ąGRZH
kolegium RGZRáDZF]H XZ]JOĊGQLDMąF RGZRáDQLH ogranicza VLĊ do uchylenia
]DVNDUĪRQHM decyzji.
Art. 234.
Organ RGZRáDZF]\ nie PRĪH Z\GDü decyzji na QLHNRU]\Ğü strony RGZRáXMąFHM VLĊ
chyba ĪH ]DVNDUĪRQD decyzja UDĪąFR narusza prawo lub interes publiczny.
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Art. 234a.
Organ RGZRáDZF]\ zwraca akta sprawy organowi pierwszej instancji nie ZF]HĞQLHM
QLĪ po XSá\ZLH terminu do wniesienia skargi do VąGX administracyjnego.
Art. 235.
W sprawach nieuregulowanych w art. 220–234 w SRVWĊSRZDQLX przed organami odZRáDZF]\PL PDMą odpowiednie zastosowanie przepisy o SRVWĊSRZDQLX przed organami pierwszej instancji.
5R]G]LDá 16
=DĪDOHQLD
Art. 236.
§ 1. Na wydane w toku SRVWĊSRZDQLD postanowienie VáXĪ\ ]DĪDOHQLH gdy ustawa
tak stanowi.
§ 2. =DĪDOHQLH wnosi VLĊ w terminie 7 dni od dnia GRUĊF]HQLD
1) postanowienia stronie;
2) zawiadomienia, o którym mowa w art. 103 § 1.
Art. 237.
Postanowienie, na które nie VáXĪ\ ]DĪDOHQLH strona PRĪH ]DVNDUĪ\ü tylko w RGZRáaniu od decyzji.
Art. 238. (uchylony).
Art. 239.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do ]DĪDOHĔ PDMą odpowiednie
zastosowanie przepisy GRW\F]ąFH RGZRáDĔ
5R]G]LDá 16a
Wykonanie decyzji
Art. 239a.
Decyzja nieostateczna, QDNáDGDMąFD na VWURQĊ RERZLą]HN SRGOHJDMąF\ wykonaniu w
trybie przepisów o SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba ĪH decyzji nadano rygor natychmiastowej Z\NRQDOQRĞFL
Art. 239b.
§ 1. Decyzji nieostatecznej PRĪH E\ü nadany rygor natychmiastowej Z\NRQDOQRĞFL
gdy:
1) organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, ĪH wobec strony toczy VLĊ SRVWĊSRZDQLH egzekucyjne w zakresie innych QDOHĪQRĞFL SLHQLĊĪ
nych lub
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2) strona nie posiada PDMąWNX o ZDUWRĞFL RGSRZLDGDMąFHM Z\VRNRĞFL ]DOHJáRĞFL
podatkowej wraz z odsetkami za ]ZáRNĊ na którym PRĪQD XVWDQRZLü hipoWHNĊ SU]\PXVRZą lub zastaw skarbowy, które NRU]\VWDá\E\ z SLHUZV]HĔVWZD
zaspokojenia, lub
3) strona dokonuje F]\QQRĞFL SROHJDMąF\FK na zbywaniu PDMąWNX znacznej warWRĞFL lub
4) okres do XSá\ZX terminu przedawnienia ]RERZLą]DQLD podatkowego jest
krótszy QLĪ 3 PLHVLąFH
§ 2. Przepis § 1 stosuje VLĊ MHĪHOL organ podatkowy uprawdopodobni, ĪH zobowią
zanie Z\QLNDMąFH z decyzji nie zostanie wykonane.
§ 3. Rygor natychmiastowej Z\NRQDOQRĞFL decyzji nadawany jest przez organ podatkowy pierwszej instancji w drodze postanowienia.
§ 4. Na postanowienie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej Z\NRQDOQRĞFL
VáXĪ\ ]DĪDOHQLH Wniesienie ]DĪDOHQLD nie wstrzymuje wykonania decyzji.
§ 5. Nadanie rygoru natychmiastowej Z\NRQDOQRĞFL nie skraca terminu SáDWQRĞFL
Z\QLNDMąFHJR z decyzji lub przepisu prawa.
Art. 239c.
Decyzja o zabezpieczeniu ma rygor natychmiastowej Z\NRQDOQRĞFL z mocy prawa,
chyba ĪH SU]\MĊWR zabezpieczenie, o którym mowa w art. 33d § 2.
Art. 239d.
Nie nadaje VLĊ rygoru natychmiastowej Z\NRQDOQRĞFL decyzji XVWDODMąFHM lub RNUHĞOaMąFHM Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego, Z\VRNRĞü zwrotu podatku lub Z\VRNRĞü
odsetek za ]ZáRNĊ albo RU]HNDMąFHM o RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej SáDWQLND lub
inkasenta, osoby trzeciej albo spadkobiercy, w zakresie REMĊW\P wnioskiem, o którym mowa w art. 14m § 3.
Art. 239e.
Decyzja ostateczna podlega wykonaniu, chyba ĪH wstrzymano jej wykonanie.
Art. 239f.
§ 1. Organ podatkowy pierwszej instancji wstrzymuje wykonanie decyzji ostatecznej w razie wniesienia skargi do VąGX administracyjnego do momentu uprawomocnienia VLĊ orzeczenia VąGX administracyjnego:
1) na wniosek – po SU]\MĊFLX zabezpieczenia wykonania ]RERZLą]DQLD wynikaMąFHJR z decyzji wraz z odsetkami za ]ZáRNĊ o którym mowa w art. 33d § 2
– do Z\VRNRĞFL zabezpieczenia i na czas jego trwania lub
2) z XU]ĊGX – po prawomocnym wpisie hipoteki przymusowej lub wpisie zastawu skarbowego NRU]\VWDMąF\FK z SLHUZV]HĔVWZD zaspokojenia, które zaEH]SLHF]DMą wykonanie ]RERZLą]DQLD Z\QLNDMąFHJR z decyzji wraz z odsetkami za ]ZáRNĊ – do Z\VRNRĞFL RGSRZLDGDMąFej ZDUWRĞFL przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.
§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega ]DáDWZLHQLX bez ]EĊGQHM ]Záoki, nie SyĨQLHM QLĪ w terminie 14 dni. 1LH]DáDWZLHQLH wniosku w tym terminie
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powoduje wstrzymanie wykonania decyzji do czasu GRUĊF]HQLD postanowienia
w sprawie SU]\MĊFLD zabezpieczenia, chyba ĪH przyczyny QLH]DáDWZLHQLD wniosku w terminie ]RVWDá\ spowodowane przez VWURQĊ
§ 3. W sprawach nieuregulowanych w § 1 przepisy art. 33d–33g stosuje VLĊ odpowiednio.
§ 4. W sprawie wstrzymania wykonania decyzji wydaje VLĊ postanowienie, na które
VáXĪ\ ]DĪDOHQLH
Art. 239g.
Wstrzymanie wykonania decyzji nie pozbawia strony PRĪOLZRĞFL dobrowolnego
wykonania decyzji.
Art. 239h.
Wstrzymanie wykonania decyzji nie ma ZSá\ZX na naliczanie odsetek za ]ZáRNĊ
Art. 239i.
Ustanowienie hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego nie stanowi wykonania
decyzji.
Art. 239j.
Przepisy niniejszego UR]G]LDáX stosuje VLĊ odpowiednio do wykonania SRVWDQRZLHĔ
5R]G]LDá 17
Wznowienie SRVWĊSRZDnia
Art. 240.
§ 1. W sprawie ]DNRĔF]RQHM GHF\]Mą RVWDWHF]Qą wznawia VLĊ SRVWĊSRZDQLH MHĪHOL
1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy RNROLF]QRĞFL faktyczne, RND]Dá\ VLĊ IDáV]\ZH
2) decyzja wydana ]RVWDáD w wyniku SU]HVWĊSVWZD
3) decyzja wydana ]RVWDáD przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega Z\áąF]HQLX stosownie do art. 130–132;
4) strona nie z ZáDVQHM winy nie EUDáD XG]LDáX w SRVWĊSRZDQLX
5) Z\MGą na jaw istotne dla sprawy nowe RNROLF]QRĞFL faktyczne lub nowe dowody LVWQLHMąFH w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który Z\GDá
GHF\]MĊ
6) decyzja wydana ]RVWDáD bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;
7) decyzja ]RVWDáD wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia VąGX które ]RVWDá\ QDVWĊSQLH uchylone lub zmienione w sposób PRJąF\ PLHü ZSá\Z
na WUHĞü wydanej decyzji;
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8) ]RVWDáD wydana na podstawie przepisu, o którego QLH]JRGQRĞFL z KonstytuFMą Rzeczypospolitej Polskiej, XVWDZą lub UDW\ILNRZDQą XPRZą PLĊG]\QaURGRZą RU]HNá 7U\EXQDá Konstytucyjny;
9) ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa PLĊG]\QDURGRZD której VWURQą jest Rzeczpospolita Polska, ma ZSá\Z na WUHĞü wydanej decyzji;
10) wynik ]DNRĔF]RQHM procedury wzajemnego porozumiewania lub procedury
DUELWUDĪRZHM prowadzonych na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy PLĊG]\QDUodowej, której VWURQą jest Rzeczpospolita Polska, ma ZSá\Z na WUHĞü wydanej
decyzji;
11) orzeczenie Europejskiego 7U\EXQDáX 6SUDZLHGOLZRĞFL ma ZSá\Z na WUHĞü
wydanej decyzji.
§ 2. -HĪHOL VIDáV]RZDQLH dowodu lub SRSHáQLHQLH SU]HVWĊSVWZD jest oczywiste, a
wznowienie SRVWĊSRZDQLD jest QLH]EĊGQH w celu ochrony interesu publicznego, SRVWĊSRZDQLH z przyczyn RNUHĞORQ\FK w § 1 pkt 1 lub 2 PRĪH E\ü wznowione UyZQLHĪ przed wydaniem przez VąG orzeczenia VWZLHUG]DMąFHJR sfaá
szowanie dowodu lub SRSHáQLHQLH SU]HVWĊSVWZD
§ 3. Z przyczyn RNUHĞORQ\FK w § 1 pkt 1 i 2 PRĪQD Z]QRZLü SRVWĊSRZDQLH WDNĪH w
przypadku, gdy SRVWĊSRZDQLH przed VąGHP nie PRĪH E\ü ZV]F]ĊWH na skutek
XSá\ZX czasu lub z innych przyczyn, RNUHĞORQ\FK w przepisach prawa.
Art. 241.
§ 1. Wznowienie SRVWĊSRZDQLD QDVWĊSXMH z XU]ĊGX lub na ĪąGDQLH strony.
§ 2. Wznowienie SRVWĊSRZDQLD z przyczyny wymienionej w art. 240 § 1:
1) pkt 4 QDVWĊSXMH tylko na ĪąGDQLH strony wniesione w terminie PLHVLąFD od
dnia SRZ]LĊFLD ZLDGRPRĞFL o wydaniu decyzji;
2) pkt 8 lub 11 QDVWĊSXMH tylko na ĪąGDQLH strony wniesione w terminie miesią
ca odpowiednio od dnia ZHMĞFLD w Ī\FLH orzeczenia 7U\EXQDáX Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego 7U\EXQDáX SpraZLHGOLZRĞFL w Dzienniku 8U]ĊGRZ\P Unii Europejskiej;
3) pkt 9 QDVWĊSXMH tylko na ĪąGDQLH strony.
Art. 242. (uchylony).
Art. 243.
§ 1. W razie GRSXV]F]DOQRĞFL wznowienia SRVWĊSRZDQLD organ podatkowy wydaje
postanowienie o wznowieniu SRVWĊSRZDQLD
§ 1a. (uchylony).
§ 2. Postanowienie stanowi SRGVWDZĊ do przeprowadzenia przez ZáDĞFLZ\ organ
SRVWĊSRZDQLD co do SU]HVáDQHN wznowienia oraz co do UR]VWU]\JQLĊFLD istoty
sprawy.
§ 3. Odmowa wznowienia SRVWĊSRZDQLD QDVWĊSXMH w drodze decyzji.

2014-07-28

©Kancelaria Sejmu

s. 117/159

Art. 244.
§ 1. Organem ZáDĞFLZ\P w sprawach wymienionych w art. 243 jest organ, który
Z\GDá w sprawie GHF\]MĊ w ostatniej instancji.
§ 2. -HĪHOL SU]\F]\Qą wznowienia SRVWĊSRZDQLD jest G]LDáDQLH organu wymienionego w § 1, o wznowieniu SRVWĊSRZDQLD rozstrzyga organ Z\ĪV]HJR stopnia,
który UyZQRF]HĞQLH wyznacza organ ZáDĞFLZ\ w sprawach wymienionych w
art. 243 § 2.
§ 3. Przepis § 2 nie dotyczy przypadków, w których decyzja w ostatniej instancji
]RVWDáD wydana przez ministra ZáDĞFLZHJR do spraw finansów publicznych,
dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub VDPRU]ąGRZH kolegium
RGZRáDZF]H
Art. 245.
§ 1. Organ podatkowy po przeprowadzeniu SRVWĊSRZDQLD RNUHĞORQHJR w art. 243 §
2 wydaje GHF\]MĊ w której:
1) uchyla w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL GHF\]MĊ GRW\FKF]DVRZą MHĪHOL stwierdzi istnienie SU]HVáDQHN RNUHĞORQ\FK w art. 240 § 1, i w tym zakresie orzeka co do
istoty sprawy lub umarza SRVWĊSRZDQLH w sprawie;
2) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL MHĪHOL
nie stwierdzi istnienia SU]HVáDQHN RNUHĞORQ\FK w art. 240 § 1;
3) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL MHĪHOL
stwierdzi istnienie SU]HVáDQHN RNUHĞORQ\FK w art. 240 § 1, lecz:
a) w wyniku uchylenia PRJáDE\ ]RVWDü wydana Z\áąF]QLH decyzja rozVWU]\JDMąFD LVWRWĊ sprawy tak jak decyzja dotychczasowa, albo
b) wydanie nowej decyzji RU]HNDMąFHM co do istoty sprawy nie PRJáRE\ naVWąSLü z uwagi na XSá\Z terminów przewidzianych w art. 68 lub art. 70.
§ 2. 2GPDZLDMąF uchylenia decyzji w przypadkach wymienionych w § 1 pkt 3, organ podatkowy w UR]VWU]\JQLĊFLX stwierdza istnienie SU]HVáDQHN RNUHĞORQ\FK
w art. 240 § 1 oraz wskazuje RNROLF]QRĞFL XQLHPRĪOLZLDMąFH uchylenie decyzji.
Art. 246.
§ 1. Organ podatkowy ZáDĞFLZ\ w sprawie wznowienia SRVWĊSRZDQLD wstrzyma z
XU]ĊGX lub na ĪąGDQLH strony wykonanie decyzji, MHĪHOL RNROLF]QRĞFL sprawy
ZVND]XMą na SUDZGRSRGRELHĔVWZR uchylenia decyzji w wyniku wznowienia
SRVWĊSRZDQLD
§ 2. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji VáXĪ\ stronie zaĪDOHQLH chyba ĪH postanowienie ]RVWDáR wydane przez ministra ZáDĞFLZHJR do
spraw finansów publicznych, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej
lub VDPRU]ąGRZH kolegium RGZRáDZF]H
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5R]G]LDá 18
Stwierdzenie QLHZDĪQRĞFL decyzji

Art. 247.
§ 1. Organ podatkowy stwierdza QLHZDĪQRĞü decyzji ostatecznej, która:
1) ]RVWDáD wydana z naruszeniem przepisów o ZáDĞFLZRĞFL
2) ]RVWDáD wydana bez podstawy prawnej;
3) ]RVWDáD wydana z UDĪąF\P naruszeniem prawa;
4) dotyczy sprawy MXĪ poprzednio UR]VWU]\JQLĊWHM LQQą GHF\]Mą RVWDWHF]Qą
5) ]RVWDáD skierowana do osoby QLHEĊGąFHM VWURQą w sprawie;
6) E\áD niewykonalna w dniu jej wydania i jej QLHZ\NRQDOQRĞü ma charakter
WUZDá\
7) zawiera ZDGĊ SRZRGXMąFą jej QLHZDĪQRĞü na mocy Z\UDĨQLH wskazanego
przepisu prawa;
8) w razie jej wykonania Z\ZRáDáDE\ czyn ]DJURĪRQ\ NDUą
§ 2. Organ podatkowy odmawia stwierdzenia QLHZDĪQRĞFL decyzji, MHĪHOL wydanie
nowej decyzji RU]HNDMąFHM co do istoty sprawy nie PRJáRE\ QDVWąSLü z uwagi
na XSá\Z terminów przewidzianych w art. 68 lub art. 70.
§ 3. 2GPDZLDMąF stwierdzenia QLHZDĪQRĞFL decyzji w przypadku wymienionym w
§ 2, organ podatkowy w UR]VWU]\JQLĊFLX stwierdza, ĪH decyzja zawiera wady
RNUHĞORQH w § 1, oraz wskazuje RNROLF]QRĞFL XQLHPRĪOLZLDMąFH stwierdzenie
QLHZDĪQRĞFL decyzji.
Art. 248.
§ 1. 3RVWĊSRZDQLH w sprawie stwierdzenia QLHZDĪQRĞFL decyzji wszczyna VLĊ z
XU]ĊGX lub na ĪąGDQLH strony.
§ 2. :áDĞFLZ\P w sprawie stwierdzenia QLHZDĪQRĞFL decyzji jest:
1) organ Z\ĪV]HJR stopnia;
2) minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych, dyrektor izby skarbowej,
dyrektor izby celnej lub VDPRU]ąGRZH kolegium RGZRáDZF]H MHĪHOL decyzja
]RVWDáD wydana przez ten organ;
3) minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych, MHĪHli decyzja ]RVWDáD
wydana przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej, z tym ĪH
w tym przypadku SRVWĊSRZDQLH PRĪH E\ü ZV]F]ĊWH Z\áąF]QLH z XU]ĊGX
§ 3. 5R]VWU]\JQLĊFLH w sprawie stwierdzenia QLHZDĪQRĞFL decyzji QDVWĊSXMH w drodze decyzji.
Art. 249.
§ 1. Organ podatkowy wydaje GHF\]MĊ o odmowie ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD w
sprawie stwierdzenia QLHZDĪQRĞFL decyzji ostatecznej, MHĪHOL w V]F]HJyOQRĞFL
1) ĪąGDQLH ]RVWDáR wniesione po XSá\ZLH 5 lat od dnia GRUĊF]HQLD decyzji lub
2) VąG administracyjny RGGDOLá VNDUJĊ na WĊ GHF\]MĊ chyba ĪH ĪąGDQLH oparte
jest na przepisie art. 247 § 1 pkt 4.
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§ 2. 2NROLF]QRĞFL o których mowa w § 1, XZ]JOĊGQLD VLĊ UyZQLHĪ w zakresie
ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD z XU]ĊGX
Art. 250. (uchylony).
Art. 251. (uchylony).
Art. 252.
§ 1. Organ podatkowy, ZáDĞFLZ\ w sprawie stwierdzenia QLHZDĪQRĞFL decyzji,
wstrzymuje z XU]ĊGX lub na ĪąGDQLH strony wykonanie decyzji, MHĪHOL zachodzi
SUDZGRSRGRELHĔVWZR ĪH jest ona GRWNQLĊWD MHGQą z wad wymienionych w art.
247 § 1.
§ 2. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji VáXĪ\ ]DĪDOHQLH
5R]G]LDá 19
Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej
Art. 253.
§ 1. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nie QDE\áD prawa, PRĪH E\ü uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który Mą Z\GDá MHĪHOL przemawia
za tym interes publiczny lub ZDĪQ\ interes podatnika.
§ 2. (uchylony).
§ 3. Uprawnienie, o którym mowa w § 1, nie SU]\VáXJXMH VDPRU]ąGRZHPX kolegium RGZRáDZF]HPX
§ 4. W przypadkach wymienionych w § 1 ZáDĞFLZ\ organ wydaje GHF\]MĊ w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.
Art. 253a.
§ 1. Decyzja ostateczna, na mocy której strona QDE\áD prawo, PRĪH E\ü za jej zgoGą uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który Mą Z\GDá MHĪHOL
przepisy szczególne nie VSU]HFLZLDMą VLĊ uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i
przemawia za tym interes publiczny lub ZDĪQ\ interes strony.
§ 2. Przepisy art. 253 § 3 i 4 stosuje VLĊ odpowiednio.
§ 3. Organ nie PRĪH Z\GDü decyzji na QLHNRU]\Ğü strony.
Art. 253b.
Przepisów art. 253 i art. 253a nie stosuje VLĊ do decyzji:
1) XVWDODMąFHM albo RNUHĞODMąFHM Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego;
2) o RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej SáDWQLNyZ lub inkasentów;
3) o RGSRZLHG]LDOQRĞFL podatkowej osób trzecich;
4) RNUHĞODMąFHM Z\VRNRĞü QDOHĪQ\FK odsetek za ]ZáRNĊ
5) o RGSRZLHG]LDOQRĞFL spadkobiercy;
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6) RNUHĞODMąFHM Z\VRNRĞü zwrotu podatku.
Art. 254.
§ 1. Decyzja ostateczna, XVWDODMąFD lub RNUHĞODMąFD Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego na dany okres, PRĪH E\ü zmieniona przez organ podatkowy, który Mą
Z\GDá MHĪHOL po jej GRUĊF]HQLX QDVWąSLáD zmiana RNROLF]QRĞFL faktycznych maMąF\FK ZSá\Z na ustalenie lub RNUHĞOHQLH Z\VRNRĞFL ]RERZLą]DQLD a skutki
Z\VWąSLHQLD tych RNROLF]QRĞFL ]RVWDá\ uregulowane w przepisach prawa podatkowego RERZLą]XMąF\FK w dniu wydania decyzji.
§ 2. Zmiana decyzji ostatecznej PRĪH GRW\F]\ü tylko okresu, za który ustalono lub
RNUHĞORQR Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego.
Art. 255.
§ 1. Organ podatkowy pierwszej instancji uchyla GHF\]MĊ MHĪHOL ]RVWDáD ona wydana z ]DVWU]HĪHQLHP GRSHáQLHQLD przez VWURQĊ RNUHĞORQ\FK F]\QQRĞFL a strona
nie GRSHáQLáD ich w wyznaczonym terminie.
§ 2. Organ podatkowy uchyla GHF\]MĊ w formie decyzji.
Art. 256.
§ 1. Organ podatkowy odmawia ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD w sprawie uchylenia lub
zmiany decyzji ostatecznej, MHĪHOL ĪąGDQLH ]RVWDáR wniesione po XSá\ZLH 5 lat
od jej GRUĊF]HQLD
§ 2. Termin RNUHĞORQ\ w § 1 stosuje VLĊ UyZQLHĪ do ZV]F]ĊFLD z XU]ĊGX SRVWĊSRZania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej.
§ 3. Odmowa ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD o którym mowa w § 1, QDVWĊSXMH w formie
decyzji.
Art. 257. (uchylony).
5R]G]LDá 20
:\JDĞQLĊFLH decyzji
Art. 258.
§ 1. Organ podatkowy, który Z\GDá GHF\]MĊ w pierwszej instancji, stwierdza jej
Z\JDĞQLĊFLH MHĪHOL
1) VWDáD VLĊ bezprzedmiotowa;
2) ]RVWDáD wydana z ]DVWU]HĪHQLHP GRSHáQLHQLD przez VWURQĊ RNUHĞORQHJR warunku, a strona nie GRSHáQLáD tego warunku;
3) strona nie GRSHáQLáD przewidzianych w tej decyzji lub w przepisach prawa
podatkowego warunków XSUDZQLDMąF\FK do skorzystania z ulg;
4) strona nie GRSHáQLáD RNUHĞORQ\FK w przepisach prawa podatkowego warunków XSUDZQLDMąF\FK do skorzystania z U\F]DáWRZ\FK form opodatkowania;
5) (uchylony).
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§ 2. Organ podatkowy stwierdza Z\JDĞQLĊFLH decyzji w drodze decyzji.
§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, decyzja VWZLHUG]DMąFD wygaĞQLĊFLH decyzji Z\ZRáXMH skutki prawne od dnia GRUĊF]HQLD decyzji, której
Z\JDĞQLĊFLH VLĊ stwierdza.
Art. 259.
§ 1. W razie niedotrzymania terminu SáDWQRĞFL odroczonego podatku lub ]DOHJáRĞFL
podatkowej EąGĨ terminu SáDWQRĞFL którejkolwiek z rat, na jakie ]RVWDá UR]áoĪRQ\ podatek lub ]DOHJáRĞü podatkowa, QDVWĊSXMH z mocy prawa Z\JDĞQLĊFLH
decyzji:
1) o odroczeniu terminu SáDWQRĞFL podatku lub ]DOHJáRĞFL podatkowej wraz z
odsetkami za ]ZáRNĊ – w FDáRĞFL
2) o UR]áRĪHQLX na raty ]DSáDW\ podatku lub ]DOHJáRĞFL podatkowej – w F]ĊĞFL
GRW\F]ąFHM raty QLH]DSáDFRQHM w terminie SáDWQRĞFL
§ 2. Przepis § 1 stosuje VLĊ odpowiednio do odroczonych lub UR]áRĪRQ\FK na raty
QDOHĪQRĞFL SáDWQLNyZ lub inkasentów.
5R]G]LDá 21
2GSRZLHG]LDOQRĞü odszkodowawcza
Art. 260.
Do RGSRZLHG]LDOQRĞFL odszkodowawczej stosuje VLĊ przepisy prawa cywilnego.
Art. 261. (uchylony).
5R]G]LDá 22
Kary SRU]ąGNRZH
Art. 262.
§ 1. Strona, SHáQRPRFQLN strony, ĞZLDGHN lub ELHJá\ którzy mimo SUDZLGáRZHJR
wezwania organu podatkowego:
1) nie stawili VLĊ RVRELĞFLH bez uzasadnionej przyczyny, mimo ĪH byli do tego
]RERZLą]DQL lub
2) bezzasadnie odmówili ]áRĪHQLD Z\MDĞQLHĔ ]H]QDĔ wydania opinii, okazania
przedmiotu RJOĊG]LQ lub XG]LDáX w innej F]\QQRĞFL lub
3) bez zezwolenia tego organu RSXĞFLOL miejsce przeprowadzenia F]\QQRĞFL
przed jej ]DNRĔF]HQLHP
PRJą ]RVWDü ukarani NDUą SRU]ąGNRZą do 2700 ]á 11).
§ 2. Przepis § 1 stosuje VLĊ odpowiednio do osoby, która Z\UD]LáD ]JRGĊ na powoáDQLH jej na ELHJáHJR
11)

:\VRNRĞüNDU\SRU]ąGNRZHMQDURN– zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2
sierpnia 2011 rZVSUDZLHZ\VRNRĞFLNZRW\Z\PLHQLRQHMZDUWDXVWDZ\– Ordynacja podatkowa (M. P. Nr 71, poz. 707) wydanym na podstawie art. 262a § 2 niniejszej ustawy.
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§ 3. Przepis § 1 stosuje VLĊ UyZQLHĪ do:
1) osób trzecich, które bezzasadnie RGPDZLDMą okazania przedmiotu RJOĊG]LQ
2) uczestników rozprawy, którzy poprzez swoje QLHZáDĞFLZH zachowanie
XWUXGQLDMą jej przeprowadzenie.
§ 4. Kary SRU]ąGNRZHM o której mowa w § 1, nie stosuje VLĊ w przypadku SU]HVáuchania strony w trybie art. 199.
§ 5. .DUĊ SRU]ąGNRZą QDNáDGD VLĊ w formie postanowienia, na które VáXĪ\ ]DĪDOenie.
§ 5a. Termin SáDWQRĞFL kary SRU]ąGNRZHM wynosi 7 dni od dnia GRUĊF]HQLD postanowienia, o którym mowa w § 5.
§ 6. Organ podatkowy, który QDáRĪ\á NDUĊ SRU]ąGNRZą PRĪH na wniosek ukaranego, ]áRĪRQ\ w terminie 7 dni od dnia GRUĊF]HQLD postanowienia o QDáRĪHQLX
kary SRU]ąGNRZHM X]QDü za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewykonanie innych RERZLą]NyZ o których mowa w § 1, i XFK\OLü postanowienie
QDNáDGDMąFH NDUĊ
Art. 262a.
§ 1. Kwota, o której mowa w art. 262 § 1, podlega w NDĪG\P roku SRGZ\ĪV]HQLX
w stopniu RGSRZLDGDMąF\P ZVNDĨQLNRZL wzrostu cen towarów i XVáXJ konsumpcyjnych w pierwszych dwóch NZDUWDáDFK danego roku w stosunku do
analogicznego okresu poprzedniego roku, a MHĪHOL ZVNDĨQLN ten ma ZDUWRĞü
XMHPQą kwota nie ulega zmianie.
§ 2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Prezesem *áyZQHJR 8U]ĊGX Statystycznego, RJáDV]D w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku 8U]ĊGRZ\P Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do dnia
15 sierpnia danego roku, NZRWĊ o której mowa w § 1, ]DRNUąJODMąF Mą do peá
nych setek ]áRW\FK (z SRPLQLĊFLHP G]LHVLąWHN ]áRW\FK 
Art. 263.
§ 1. O QDáRĪHQLX kary SRU]ąGNRZHM oraz o jej uchyleniu rozstrzyga organ podatkowy, przed którym toczy VLĊ SRVWĊSRZDQLH
§ 2. Na postanowienie o odmowie uchylenia kary SU]\VáXJXMH ]DĪDOHQLH
§ 3. Ukaranie NDUą SRU]ąGNRZą nie wyklucza PRĪOLZRĞFL zastosowania wobec
opornego ĞZLDGND lub ELHJáHJR ĞURGNyZ przymusu przewidzianych w przepisach szczególnych.
§ 4. Przepisy art. 68 § 1 i art. 70 stosuje VLĊ odpowiednio do kar SRU]ąGNRZ\FK
5R]G]LDá 23
Koszty SRVWĊSRZDQLD
Art. 264.
-HĪHOL dalsze przepisy nie VWDQRZLą inaczej, koszty SRVWĊSRZDQLD przed organami
podatkowymi ponosi Skarb 3DĔVWZD województwo, powiat lub gmina.
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Art. 265.
§ 1. Do kosztów SRVWĊSRZDQLD zalicza VLĊ
1) koszty SRGUyĪ\ i inne QDOHĪQRĞFL ĞZLDGNyZ ELHJá\FK i táXPDF]\ ustalone
zgodnie z przepisami zawartymi w dziale 2 W\WXáX III ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o kosztach VąGRZ\FK w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr
90, poz. 594, z SyĨQ zm. 12));
2) koszty, o których mowa w pkt 1, ]ZLą]DQH z osobistym stawiennictwem
strony, MHĪHOL SRVWĊSRZDQLH ]RVWDáR ZV]F]ĊWH z XU]ĊGX albo gdy strona zostaáD EáĊGQLH wezwana do stawienia VLĊ
3) wynagrodzenie SU]\VáXJXMąFH ELHJá\P i WáXPDF]RP
4) koszty RJOĊG]LQ
5) koszty GRUĊF]HQLD pism XU]ĊGRZ\FK
§ 2. Organ podatkowy PRĪH ]DOLF]\ü do kosztów SRVWĊSRZDQLD WDNĪH inne wydatki
EH]SRĞUHGQLR ]ZLą]DQH z UR]VWU]\JQLĊFLHP sprawy.
Art. 266.
§ 1. Organ podatkowy, na ĪąGDQLH zwraca koszty SRVWĊSRZDQLD o których mowa
w art. 265 § 1 pkt 1 i 2.
§ 2. ĩąGDQLH zwrotu poniesionych kosztów SRGUyĪ\ QDOHĪ\ ]JáRVLü organowi podatkowemu, który prowadzi SRVWĊSRZDQLH przed wydaniem decyzji w sprawie, pod rygorem utraty roszczenia.
Art. 267.
§ 1. 6WURQĊ REFLąĪDMą koszty:
1) które ]RVWDá\ poniesione w jej interesie albo na jej ĪąGDQLH a nie Z\QLNDMą z
ustawowego RERZLą]NX organów SURZDG]ąF\FK SRVWĊSRZDQLH
1a) stawiennictwa uczestników SRVWĊSRZDQLD na UR]SUDZĊ która nie RGE\áD VLĊ
w wyniku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa strony, która ]áRĪ\áD
wniosek o przeprowadzenie rozprawy;
2) (uchylony);
3) VSRU]ąG]DQLD odpisów lub kopii, o których mowa w art. 178;
4) przewidziane w RGUĊEQ\FK przepisach;
5) SRZVWDáH z jej winy, a w V]F]HJyOQRĞFL koszty:
a) o których mowa w art. 268,
b) Z\QLNáH wskutek zatajenia lub nieprzedstawienia dowodu w wyznaczonym terminie,
c) Z\QLNáH wskutek ]áRĪHQLD Z\MDĞQLHĔ lub ]H]QDĔ niezgodnych z SUDZGą
§ 2. W uzasadnionych przypadkach organ podatkowy PRĪH ]DĪąGDü od strony ]áoĪHQLD zaliczki w RNUHĞORQHM Z\VRNRĞFL na pokrycie kosztów SRVWĊSRZDQLD

12)

=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]UNr 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. 2VREĊ która przez niewykonanie RERZLą]NyZ o których mowa w art. 262 § 1,
VSRZRGRZDáD dodatkowe koszty SRVWĊSRZDQLD PRĪQD REFLąĪ\ü tymi kosztami.
§ 2. -HĪHOL dodatkowe koszty VSRZRGRZDáR kilka osób, RGSRZLDGDMą one solidarnie.
§ 3. 2EFLąĪHQLH dodatkowymi kosztami SRVWĊSRZDQLD QDVWĊSXMH w formie postanowienia, na które VáXĪ\ ]DĪDOHQLH
§ 4. Przepisu § 3 nie stosuje VLĊ w razie uchylenia kary SRU]ąGNRZHM
Art. 269.
Organ podatkowy ustala, w drodze postanowienia, Z\VRNRĞü kosztów SRVWĊSRZDQLD
które RERZLą]DQD jest SRQLHĞü strona, oraz termin i sposób ich uiszczenia.
Art. 270.
§ 1. Organ podatkowy, na wniosek osoby RERZLą]DQHM w przypadku uzasadnionym jej ZDĪQ\P interesem lub interesem publicznym, PRĪH UR]áRĪ\ü koszty
SRVWĊSRZDQLD na raty albo XPRU]\ü w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL
§ 2. Przepisy art. 67b § 1 pkt 1 i 2 stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 270a.
W sprawie kosztów SRVWĊSRZDQLD wydaje VLĊ postanowienie, na które VáXĪ\ ]DĪDOenie.
Art. 271.
§ 1. Koszty SRVWĊSRZDQLD SRGOHJDMą ĞFLąJQLĊFLX w trybie przepisów o SRVWĊSRZaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 2. Przepisy art. 68 § 1 i art. 70 stosuje VLĊ odpowiednio do kosztów SRVWĊSRZDQLD
'=,$à V
&]\QQRĞFL VSUDZG]DMąFH
Art. 272.
Organy podatkowe pierwszej instancji, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 272a, GRNRQXMą czynnoĞFL VSUDZG]DMąF\FK PDMąF\FK na celu:
1) sprawdzenie WHUPLQRZRĞFL
a) VNáDGDQLD deklaracji,
b) ZSáDFDQLD zadeklarowanych podatków, w tym UyZQLHĪ pobieranych
przez SáDWQLNyZ oraz inkasentów;
2) stwierdzenie formalnej SRSUDZQRĞFL dokumentów wymienionych w pkt 1;
3) ustalenie stanu faktycznego w zakresie QLH]EĊGQ\P do stwierdzenia zgodnoĞFL z przedstawionymi dokumentami.
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Art. 272a.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych lub organ podatkowy XSRZDĪQLony przez ministra ZáDĞFLZHJR do spraw finansów publicznych w zakresie wymiany z
3DĔVWZDPL &]áRQNRZVNLPL Unii Europejskiej informacji o podatku od towarów i
XVáXJ dokonuje F]\QQRĞFL VSUDZG]DMąF\FK RGQRV]ąF\FK VLĊ do dokumentów VNáDGanych do tego organu.
Art. 273. (uchylony).
Art. 274.
§ 1. W razie stwierdzenia, ĪH deklaracja zawiera EáĊG\ rachunkowe lub inne oczywiste RP\áNL EąGĨ ĪH Z\SHáQLRQR Mą niezgodnie z ustalonymi wymaganiami,
organ podatkowy w ]DOHĪQRĞFL od charakteru i zakresu XFK\ELHĔ
1) koryguje GHNODUDFMĊ GRNRQXMąF stosownych poprawek lub X]XSHáQLHĔ MHĪHOL
zmiana Z\VRNRĞFL ]RERZLą]DQLD podatkowego, kwoty QDGSáDW\ kwoty
zwrotu podatku lub Z\VRNRĞFL straty w wyniku tej korekty nie przekracza
kwoty 1000 ]á
2) zwraca VLĊ do VNáDGDMąFHJR GHNODUDFMĊ o jej skorygowanie oraz ]áRĪHQLe nie]EĊGQ\FK Z\MDĞQLHĔ ZVND]XMąF przyczyny, z powodu których informacje
zawarte w deklaracji podaje VLĊ w ZąWSOLZRĞü
§ 2. Organ podatkowy:
1) uwierzytelnia NRSLĊ skorygowanej deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 1;
2) GRUĊF]D podatnikowi XZLHU]\WHOQLRQą NRSLĊ skorygowanej deklaracji wraz z
LQIRUPDFMą o ]ZLą]DQHM z NRUHNWą deklaracji zmianie Z\VRNRĞFL ]RERZLą]ania podatkowego, kwoty QDGSáDW\ lub zwrotu podatku lub Z\VRNRĞFL straty
EąGĨ LQIRUPDFMĊ o braku takich zmian.
§ 3. Na NRUHNWĊ o której mowa w § 1 pkt 1, podatnik PRĪH ZQLHĞü sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia GRUĊF]HQLD uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje NRUHNWĊ
§ 4. W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie, korekta deklaracji, o której mowa
w § 1 pkt 1, Z\ZRáXMH skutki prawne jak korekta deklaracji ]áRĪRQD przez podatnika.
§ 5. Przepisy § 1–4 stosuje VLĊ odpowiednio do deklaracji VNáDGDQ\FK przez SáDWQików lub inkasentów oraz do ]DáąF]QLNyZ do deklaracji.
Art. 274a.
§ 1. Organ podatkowy PRĪH ]DĪąGDü ]áRĪHQLD Z\MDĞQLHĔ w sprawie przyczyn nie]áRĪHQLD deklaracji lub ZH]ZDü do jej ]áRĪHQLD MHĪHOL deklaracja nie ]RVWDáD
]áRĪRQD mimo takiego RERZLą]NX
§ 2. W razie ZąWSOLZRĞFL co do SRSUDZQRĞFL ]áRĪRQHM deklaracji organ podatkowy
PRĪH ZH]ZDü do udzielenia, w wyznaczonym terminie, QLH]EĊGQ\FK wyjaĞQLHĔ lub X]XSHáQLHQLD deklaracji, ZVND]XMąF przyczyny podania w ZąWSOLZRĞü
U]HWHOQRĞFL danych w niej zawartych.
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Art. 274b.
§ 1. -HĪHOL przeprowadzenie F]\QQRĞFL VSUDZG]DMąF\FK zDVDGQRĞü zwrotu podatku
wymaga SU]HGáXĪHQLD terminu zwrotu podatku Z\QLNDMąFHJR z RGUĊEQ\FK
przepisów, organ podatkowy PRĪH SRVWDQRZLü o SU]HGáXĪHQLX tego terminu do
czasu ]DNRĔF]HQLD F]\QQRĞFL VSUDZG]DMąF\FK
§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, VáXĪ\ ]DĪDOHQLH
Art. 274c.
§ 1. Organ podatkowy, w ]ZLą]NX z prowadzonym SRVWĊSRZDQLHP podatkowym
lub NRQWUROą SRGDWNRZą PRĪH ]DĪąGDü od kontrahentów podatnika wykonują
cych G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą przedstawienia dokumentów, w zakresie objĊ
tym NRQWUROą u podatnika, w celu sprawdzenia ich SUDZLGáRZRĞFL i U]HWHOQRĞFL
Z F]\QQRĞFL tych VSRU]ąG]D VLĊ SURWRNyá
§ 2. -HĪHOL miejsce zamieszkania, siedziba lub miejsce wykonywania G]LDáDOQRĞFL
kontrahenta kontrolowanego ]QDMGXMą VLĊ poza obszarem G]LDáDQLD organu
SU]HSURZDG]DMąFHJR NRQWUROĊ F]\QQRĞFL o których mowa w § 1, na zlecenie
tego organu PRĪH WDNĪH GRNRQDü organ ZáDĞFLZ\ miejscowo.
Art. 275.
§ 1. -HĪHOL ze ]áRĪRQHM deklaracji wynika, ĪH podatnik VNRU]\VWDá z SU]\VáXJXMąF\FK
mu ulg podatkowych, organ podatkowy PRĪH ]ZUyFLü VLĊ do niego o okazanie
dokumentów lub o ]áRĪHQLH fotokopii dokumentów, których posiadania przez
podatnika, w RNUHĞORQ\P czasie, wymaga przepis prawa.
§ 2. Banki, na ĪąGDQLH naczelnika XU]ĊGX skarbowego lub naczelnika XU]ĊGX celnego, Vą RERZLą]DQH do VSRU]ąG]DQLD i przekazywania informacji o zdarzeniach
VWDQRZLąF\FK SRGVWDZĊ do skorzystania przez podatnika z ulg podatkowych,
MHĪHOL ]RVWDá\ wykazane w deklaracji ]áRĪRQHM przez podatnika.
§ 3. Przepis § 2 stosuje VLĊ UyZQLHĪ do ]DNáDGyZ XEH]SLHF]HĔ funduszy inwestycyjnych i dobrowolnych funduszy emerytalnych, w zakresie prowadzonych
indywidualnych kont emerytalnych i indywidualnych kont zabezpieczenia
emerytalnego, oraz do domów maklerskich, banków SURZDG]ąF\FK G]LDáDlQRĞü PDNOHUVNą towarzystw funduszy inwestycyjnych i VSyáG]LHOF]\FK kas
RV]F]ĊGQRĞFLRZR-kredytowych.
§ 4. Do informacji, o których mowa w § 2 i 3, przepis art. 82 § 4 stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 276.
§ 1. Organ podatkowy, za ]JRGą podatnika, PRĪH GRNRQDü RJOĊG]LQ lokalu mieszkalnego lub F]ĊĞFL tego lokalu, MHĪHOL jest to QLH]EĊGQH do zweryfikowania
]JRGQRĞFL stanu faktycznego z danymi Z\QLNDMąF\PL ze ]áRĪRQHM przez podatnika deklaracji oraz z innych dokumentów SRWZLHUG]DMąF\FK poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe.
§ 2. W przypadku RNUHĞORQ\P w § 1 pracownik organu podatkowego, w porozumieniu z podatnikiem, ustala termin dokonania RJOĊG]LQ 3RGSLVDQą przez po-
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datnika DGQRWDFMĊ o ustaleniu terminu RJOĊG]LQ zamieszcza VLĊ w aktach sprawy.
§ 3. W razie QLHXGRVWĊSQLHQLD lokalu mieszkalnego w uzgodnionym terminie organ
podatkowy PRĪH Z\]QDF]\ü nowy termin przeprowadzenia RJOĊG]LQ
§ 4. Pracownik organu podatkowego VSRU]ąG]D SURWRNyá przeprowadzonych oglĊ
dzin, który GRáąF]D do akt sprawy.
§ 5. Przepisy § 1–4 stosuje VLĊ odpowiednio w przypadku skorzystania przez podatnika z ulg inwestycyjnych.
Art. 277.
Przepisy art. 274–276 stosuje VLĊ odpowiednio w przypadku ]áRĪHQLD deklaracji lub
wniosku w sprawie zwrotu podatku.
Art. 278.
W przypadku Z\áąF]HQLD organu podatkowego od dokonywania F]\QQRĞFL sprawG]DMąF\FK deklaracja jest VNáDGDQD w organie podatkowym SRGOHJDMąF\P Z\áąF]eniu. Organ ten przekazuje GHNODUDFMĊ do organu wyznaczonego do dokonywania
F]\QQRĞFL VSUDZG]DMąF\FK SR]RVWDZLDMąF jej NRSLĊ
Art. 278a. (uchylony).
Art. 279. (uchylony).
Art. 280.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje VLĊ odpowiednio przepisy art. 143 oraz przepisy UR]G]LDáyZ 1–3, 5, 6, 9 z Z\áąF]HQLHP art. 171a, UR]G]LDáyZ
10, 14, 16 oraz 23 G]LDáX IV.
'=,$à VI
Kontrola podatkowa
Art. 281.
§ 1. Organy podatkowe pierwszej instancji, z ]DVWU]HĪHQLHP § 3, SU]HSURZDG]DMą
NRQWUROĊ SRGDWNRZą u podatników, SáDWQLNyZ inkasentów oraz QDVWĊSFyZ
prawnych, zwanych dalej „kontrolowanymi”.
§ 2. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani Z\ZLą]XMą VLĊ
z RERZLą]NyZ Z\QLNDMąF\FK z przepisów prawa podatkowego.
§ 3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych przeprowadza NRQWUROĊ poGDWNRZą której celem jest sprawdzenie stosowania uznanej przez ten organ
metody ustalania ceny transakcyjnej PLĊG]\ podmiotami SRZLą]DQ\PL
Art. 281a.
§ 1. Podatnicy, SáDWQLF\ inkasenci oraz QDVWĊSF\ prawni PRJą w formie pisemnej,
Z\]QDF]\ü RVREĊ IL]\F]Qą która EĊG]LH XSRZDĪQLRQD do ich reprezentowania
w zakresie kontroli podatkowej, oraz ]JáRVLü WĊ RVREĊ naczelnikowi XU]ĊGX
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skarbowego ZáDĞFLZHPX w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym,
wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta). W przypadku wyznaczenia
ZLĊFHM QLĪ jednej osoby, przepis art. 145 § 3 stosuje VLĊ odpowiednio.
§ 2. -HĪHOL XSRZDĪQLHQLH nie stanowi inaczej, przyjmuje VLĊ ĪH osoba wyznaczona
jest uprawniona do G]LDáDQLD w zakresie odbioru zawiadomienia o zamiarze
ZV]F]ĊFLD kontroli podatkowej, Z\UDĪHQLD zgody, o której mowa w art. 282b §
3, odbioru XSRZDĪQLHQLD do przeprowadzenia kontroli podatkowej, ]DNRĔF]enia kontroli podatkowej, ]áRĪHQLD Z\MDĞQLHĔ i ]DVWU]HĪHĔ do SURWRNRáX kontroli
oraz wszystkich F]\QQRĞFL kontrolnych.
§ 3. Przepisy G]LDáX GRW\F]ąFH kontrolowanego stosuje VLĊ UyZQLHĪ do osoby wyznaczonej, z Z\áąF]HQLHP art. 282c § 1 pkt 2 i art. 285a § 3.
Art. 282.
.RQWUROĊ SRGDWNRZą podejmuje VLĊ z XU]ĊGX
Art. 282a.
§ 1. W zakresie spraw UR]VWU]\JQLĊW\FK GHF\]Mą RVWDWHF]Qą organu podatkowego
kontrola podatkowa nie PRĪH E\ü ponownie ZV]F]ĊWD z ]DVWU]HĪHQLHP § 2.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje VLĊ MHĪHOL kontrola podatkowa jest QLH]EĊGQD dla przeprowadzenia SRVWĊSRZDQLD w:
1) sprawie stwierdzenia QLHZDĪQRĞFL stwierdzenia Z\JDĞQLĊFLD uchylenia lub
zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia SRVWĊSRZDQLD w sprawie zakoĔ
czonej GHF\]Mą RVWDWHF]Qą
2) ]ZLą]NX z uchyleniem lub stwierdzeniem QLHZDĪQRĞFL decyzji przez VąG administracyjny.
Art. 282b.
§ 1. Organy podatkowe ]DZLDGDPLDMą kontrolowanego o zamiarze ZV]F]ĊFLD kontroli podatkowej, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 282c.
§ 2. .RQWUROĊ wszczyna VLĊ nie ZF]HĞQLHM QLĪ po XSá\ZLH 7 dni i nie SyĨQLHM QLĪ
przed XSá\ZHP 30 dni od dnia GRUĊF]HQLD zawiadomienia o zamiarze wszczĊ
cia kontroli. -HĪHOL kontrola nie zostanie ZV]F]ĊWD w terminie 30 dni od dnia
GRUĊF]HQLD zawiadomienia, ZV]F]ĊFLH kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.
§ 3. :V]F]ĊFLH kontroli przed XSá\ZHP 7 dni od dnia GRUĊF]HQLD zawiadomienia
wymaga zgody kontrolowanego.
§ 4. Zawiadomienie o zamiarze ZV]F]ĊFLD kontroli podatkowej zawiera:
1) oznaczenie organu;
2) GDWĊ i miejsce wystawienia;
3) oznaczenie kontrolowanego;
4) wskazanie zakresu kontroli;
5) pouczenie o prawie ]áRĪHQLD korekty deklaracji;
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[ SRGSLVRVRE\XSRZDĪQLRQHMGR]DZLDGRPLHQLD]
 SRGSLVRVRE\XSRZDĪQLRQHMGR]DZLDGRPLHQLDDMHĪHOL]DZLDGRPLHQLH
]RVWDáRZ\GDQHZIRUPLHGRNXPHQWXHOHNWURQLF]QHJR– bezpieczny podSLV HOHNWURQLF]Q\ ZHU\ILNRZDQ\ ]D SRPRFą ZDĪQHJR NZDOLILNRZDQHJR
certyfikatu.>
§ 5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozpoU]ąG]HQLD wzór zawiadomienia o zamiarze ZV]F]ĊFLD kontroli podatkowej,
XZ]JOĊGQLDMąF elementy zawiadomienia RNUHĞORQH w § 4 oraz PRĪOLZRĞü wyUDĪHQLD zgody na ZV]F]ĊFLH kontroli przed XSá\ZHP 7 dni od dnia GRUĊF]HQLD
zawiadomienia.

Art. 282c.
§ 1. Nie zawiadamia VLĊ o zamiarze ZV]F]ĊFLD kontroli podatkowej, MHĪHOL
1) kontrola:
a) dotyczy ]DVDGQRĞFL zwrotu UyĪQLF\ podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i XVáXJ
b) ma E\ü ZV]F]ĊWD na ĪąGDQLH organu SURZDG]ąFHJR SRVWĊSRZDQLH przygotowawcze o SU]HVWĊSVWZR lub SU]HVWĊSVWZR skarbowe,
c) dotyczy opodatkowania przychodów QLH]QDMGXMąF\FK pokrycia w ujawnionych ĨUyGáDFK lub SRFKRG]ąF\FK ze ĨUyGHá nieujawnionych,
d) dotyczy QLH]JáRV]RQHM do opodatkowania G]LDáDOQRĞFL gospodarczej,
e) ma E\ü SRGMĊWD w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o SU]HFLZG]LDáDQLX praniu SLHQLĊG]\ oraz finansowaniu terroryzmu,
f) zostaje ZV]F]ĊWD w trybie, o którym mowa w art. 284a § 1,
g) ma charakter GRUDĨQ\ GRW\F]ąF\ ewidencjonowania obrotu za SRPRFą
kasy UHMHVWUXMąFHM XĪ\WNRZDQLD kasy UHMHVWUXMąFHM lub VSRU]ąG]DQLD spisu z natury,
h) dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin;
2) organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, ĪH kontrolowany:
a) ]RVWDá prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej za SRSHáQLenie SU]HVWĊSVWZD skarbowego, SU]HVWĊSVWZD przeciwko obrotowi gospodarczemu, SU]HVWĊSVWZD z ustawy z dnia 29 ZU]HĞQLD 1994 r. o rachunNRZRĞFL (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z SyĨQ zm. 13)) lub wykroczenia SROHJDMąFHJR na utrudnianiu kontroli; w przypadku osoby
prawnej ten warunek odnosi VLĊ do NDĪGHJR F]áRQND ]DU]ąGX lub osoby
]DU]ąG]DMąFHM a w przypadku VSyáHN QLHPDMąF\FK RVRERZRĞFL prawnej
– do NDĪGHJR wspólnika,
b) jest ]RERZLą]DQ\P w SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w administracji,
c) nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo GRUĊF]DQLH pism
na podane adresy E\áR bezskuteczne lub utrudnione.

13)

=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]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.
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Nowe brzmienie pkt
6 w § 4 w art. 282b
wejdzie ZĪ\FLH]GQ
11.05.2014 r. (Dz. U.
z 2014 r. poz. 183).
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§ 2. Przepis § 1 pkt 1 stosuje VLĊ UyZQLHĪ w razie NRQLHF]QRĞFL rozszerzenia zakresu
kontroli na inne okresy rozliczeniowe, z uwagi na QLHSUDZLGáRZRĞFL stwierdzone w wyniku dokonanych MXĪ F]\QQRĞFL kontrolnych.
§ 3. Po ZV]F]ĊFLX kontroli informuje VLĊ kontrolowanego o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze ZV]F]ĊFLD kontroli.
Art. 283.
§ 1. Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego XSRZDĪQLenia udzielonego przez:
1) naczelnika XU]ĊGX skarbowego lub RVREĊ ]DVWĊSXMąFą naczelnika XU]ĊGX
skarbowego – pracownikom tego XU]ĊGX
1a) naczelnika XU]ĊGX celnego lub RVREĊ ]DVWĊSXMąFą naczelnika XU]ĊGX celnego
– funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego XU]ĊGX
2) wójta, burmistrza (prezydenta miasta), VWDURVWĊ lub PDUV]DáND województwa
lub RVREĊ ]DVWĊSXMąFą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), VWDURVWĊ lub
PDUV]DáND województwa albo skarbnika jednostki VDPRU]ąGX terytorialnego
– pracownikom XU]ĊGX gminy (miasta), starostwa lub XU]ĊGX PDUV]DáNRwskiego;
3) ministra ZáDĞFLZHJR do spraw finansów publicznych lub RVREĊ ]DVWĊSXMąFą
ministra ZáDĞFLZHJR do spraw finansów publicznych – pracownikom XU]ĊGX
REVáXJXMąFHJR tego ministra.
§ 2. 8SRZDĪQLHQLH do przeprowadzenia kontroli podatkowej zawiera:
1) oznaczenie organu, GDWĊ i miejsce wystawienia;
1a) wskazanie podstawy prawnej;
2) LPLĊ i nazwisko NRQWUROXMąFHJR NRQWUROXMąF\FK 
3) numer legitymacji VáXĪERZHM NRQWUROXMąFHJR NRQWUROXMąF\FK 
4) oznaczenie kontrolowanego;
5) RNUHĞOHQLH zakresu kontroli;
6) GDWĊ UR]SRF]ĊFLD i przewidywany termin ]DNRĔF]HQLD kontroli;
7) podpis osoby XG]LHODMąFHM XSRZDĪQLHQLD z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
8) pouczenie o prawach i RERZLą]NDFK kontrolowanego Z\QLNDMąF\FK z przepisów niniejszego G]LDáX
§ 3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, wzór imiennego XSRZDĪQLHQLD do przeprowadzenia kontroli podatkowej, XZ]JOĊGQLDMąF elementy XSRZDĪQLHQLD RNUHĞORQH w § 2.
§ 4. 8SRZDĪQLHQLH które nie VSHáQLD Z\PDJDĔ o których mowa w § 2, nie stanowi
podstawy do przeprowadzenia kontroli.
§ 5. Zakres kontroli nie PRĪH Z\NUDF]Dü poza zakres wskazany w XSRZDĪQLHQLX
Art. 284.
§ 1. :V]F]ĊFLH kontroli podatkowej, z ]DVWU]HĪHQLHP § 4 i art. 284a § 1, QDVWĊSXMH
przez GRUĊF]HQLH kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a,
XSRZDĪQLHQLD do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji VáXĪERZHM
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Kontrolowany jest RERZLą]DQ\ ZVND]Dü RVREĊ która EĊG]LH go reprezentowaáD w trakcie kontroli, w czasie jego QLHREHFQRĞFL MHĪHOL nie ZVND]Dá tej osoby
w trybie art. 281a.
§ 2. -HĪHOL kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemają
ca RVRERZRĞFL prawnej, XSRZDĪQLHQLH GRUĊF]D VLĊ oraz okazuje OHJLW\PDFMĊ
VáXĪERZą F]áRQNRZL ]DU]ąGX wspólnikowi, innej osobie XSRZDĪQLRQHM do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw albo osobie wyznaczonej w trybie art. 281a.
§ 3. W razie QLHREHFQRĞFL kontrolowanego lub osób, o których mowa w § 2 albo w
art. 281a, NRQWUROXMąF\ wzywa kontrolowanego lub RVREĊ ZVND]DQą w trybie
art. 281a do stawienia VLĊ w miejscu, w którym PRĪQD SURZDG]Lü F]\QQRĞFL
kontrolne QDVWĊSQHJR dnia po XSá\ZLH 7 dni od dnia GRUĊF]HQLD wezwania.
§ 4. W przypadku niestawienia VLĊ kontrolowanego lub osoby, o której mowa w art.
281a, w terminie, o którym mowa w § 3, ZV]F]ĊFLH kontroli QDVWĊSXMH w dniu
XSá\ZX tego terminu. 8SRZDĪQLHQLH do kontroli GRUĊF]D VLĊ kontrolowanemu
lub osobie, o której mowa w art. 281a, gdy stawi VLĊ w miejscu prowadzenia
kontroli.
§ 5. W przypadku gdy poprzez QLHREHFQRĞü kontrolowanego, osoby, o której mowa
w art. 281a lub w art. 284 § 1 zdanie drugie i § 2, nie jest PRĪOLZH prowadzenie F]\QQRĞFL kontrolnych, a w V]F]HJyOQRĞFL nie jest zapewniony GRVWĊS do
dokumentów ]ZLą]DQ\FK z przedmiotem kontroli, NRQWUROĊ zawiesza VLĊ do
czasu XPRĪOLZLHQLD przeprowadzenia tych F]\QQRĞFL
§ 5a. Przepisu § 5 nie stosuje VLĊ do kontrolowanego SU]HGVLĊELRUF\
§ 6. Do czasu trwania kontroli nie wlicza VLĊ okresu zawieszenia, o którym mowa
w § 5.
Art. 284a.
§ 1. Kontrola podatkowa PRĪH E\ü ZV]F]ĊWD po okazaniu legitymacji VáXĪERZHM
kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, albo osobie wymienionej w art. 284 § 2, gdy F]\QQRĞFL kontrolne Vą QLH]EĊGQH dla przeciwdziaáDQLD SRSHáQLHQLX SU]HVWĊSVWZD skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub
zabezpieczenia dowodów jego SRSHáQLHQLD
§ 1a. W razie QLHREHFQRĞFL kontrolowanego lub osoby, o której mowa w art. 281a,
albo osoby wymienionej w art. 284 § 2, kontrola podatkowa PRĪH E\ü wszczĊ
ta po okazaniu legitymacji pracownikowi kontrolowanego, który PRĪH E\ü
uznany za RVREĊ o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z SyĨQ zm.14)), lub w REHFQRĞFL
14)

=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]]U1U
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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SU]\ZRáDQHJR ĞZLDGND którym powinien E\ü funkcjonariusz publiczny, nieEĊGąF\ jednak pracownikiem organu SU]HSURZDG]DMąFHJR NRQWUROĊ
§ 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, QDOHĪ\ bez
]EĊGQHM ]ZáRNL jednak nie SyĨQLHM QLĪ w terminie 3 dni od dnia ZV]F]ĊFLD
kontroli, GRUĊF]\ü XSRZDĪQLHQLH do przeprowadzenia kontroli.
§ 3. Dokumenty z F]\QQRĞFL kontrolnych dokonanych z naruszeniem RERZLą]NX o
którym mowa w § 2, nie VWDQRZLą dowodu w SRVWĊSRZDQLX podatkowym.
§ 4. (uchylony).
§ 5. Organ podatkowy PRĪH ]DZLHVLü NRQWUROĊ SRGDWNRZą MHĪHOL w okresie 30 dni
od dnia jej ZV]F]ĊFLD nie ]RVWDQą ustalone dane LGHQW\ILNXMąFH kontrolowanego.
§ 5a. Zawieszona kontrola podatkowa PRĪH E\ü SRGMĊWD w NDĪG\P czasie, gdy zoVWDQą ustalone dane LGHQW\ILNXMąFH kontrolowanego.
§ 5b. Zawieszona kontrola podatkowa podlega umorzeniu, MHĪHOL w FLąJX 5 lat od
dnia wydania postanowienia o zawieszeniu nie ]RVWDQą ustalone dane identyfiNXMąFH kontrolowanego.
§ 5c. Przepisów § 5–5b nie stosuje VLĊ do kontrolowanego SU]HGVLĊELRUF\
§ 6. Postanowienie o zawieszeniu kontroli oraz postanowienie o umorzeniu kontroli pozostawia VLĊ w aktach sprawy.
Art. 284b.
§ 1. Kontrola powinna ]RVWDü ]DNRĔF]RQD bez ]EĊGQHM ]ZáRNL jednak nie SyĨQLHM
QLĪ w terminie wskazanym w XSRZDĪQLHQLX o którym mowa w art. 283.
§ 2. O NDĪG\P przypadku QLH]DNRĔF]HQLD kontroli w terminie wskazanym w upoZDĪQLHQLX o którym mowa w art. 283, NRQWUROXMąF\ RERZLą]DQ\ jest zawiaGRPLü na SLĞPLH kontrolowanego, SRGDMąF przyczyny SU]HGáXĪHQLD terminu
]DNRĔF]HQLD kontroli i ZVND]XMąF nowy termin jej ]DNRĔF]HQLD
§ 3. Dokumenty GRW\F]ąFH F]\QQRĞFL kontrolnych dokonanych po XSá\ZLH tego
terminu nie VWDQRZLą dowodu w SRVWĊSRZDQLX podatkowym, chyba ĪH ]RVWDá
wskazany nowy termin ]DNRĔF]HQLD kontroli.
Art. 285.
§ 1. &]\QQRĞFL kontrolnych dokonuje VLĊ w REHFQRĞFL kontrolowanego lub osoby
przez niego wskazanej, chyba ĪH kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestniczenia w F]\QQRĞFLDFK kontrolnych. -HĪHOL kontrolowanym jest osoba lub jednostka wymieniona w art. 284 § 2, F]\QQRĞFL kontrolnych dokonuje VLĊ w
REHFQRĞFL osób XSRZDĪQLRQ\FK

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.
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§ 2. 2ĞZLDGF]HQLH o rezygnacji z prawa uczestniczenia w F]\QQRĞFLDFK kontrolnych VNáDGDQH jest na SLĞPLH W razie odmowy ]áRĪHQLD RĞZLDGF]HQLD kontroOXMąF\ dokonuje odpowiedniej adnotacji, GRáąF]DMąF Mą do SURWRNRáX
§ 3. W przypadku gdy w toku kontroli kontrolowany lub osoby go UHSUH]HQWXMąFH
EĊGą nieobecne i nie QDVWąSLáR wskazanie osoby XSRZDĪQLRQHM w trybie art.
281a lub art. 284 § 1 zdanie drugie, F]\QQRĞFL kontrolne PRJą E\ü wykonywane w REHFQRĞFL innego pracownika kontrolowanego, który PRĪH E\ü uznany za RVREĊ o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lub w REHFQRĞFL SU]\ZRáDQHJR ĞZLDGND którym powinien E\ü
funkcjonariusz publiczny, QLHEĊGąF\ jednak pracownikiem organu przeprowaG]DMąFHJR NRQWUROĊ
Art. 285a.
§ 1. &]\QQRĞFL kontrolne prowadzone Vą w siedzibie kontrolowanego, w innym
miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach ]ZLą]DQ\FK z proZDG]RQą przez niego G]LDáDOQRĞFLą i w godzinach jej prowadzenia, a w przypadku skrócenia w toku kontroli czasu prowadzenia G]LDáDOQRĞFL – F]\QQRĞFL
kontrolne PRJą E\ü prowadzone przez 8 godzin dziennie. W przypadku gdy
NVLĊJL podatkowe Vą prowadzone lub przechowywane poza VLHG]LEą kontrolowanego, kontrolowany na ĪąGDQLH NRQWUROXMąFHJR RERZLą]DQ\ jest ]DSHZQLü
GRVWĊS do NVLąJ w swojej siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania, MHĪHOL XGRVWĊSQLHQLH ich w siedzibie PRĪH w znacznym stopniu
XWUXGQLü prowadzenie przez kontrolowanego ELHĪąFHM G]LDáDOQRĞFL
§ 2. Przepis § 1 stosuje VLĊ UyZQLHĪ w przypadku, gdy kontrolowany prowadzi dziaáDOQRĞü w lokalu mieszkalnym.
§ 3. -HĪHOL zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ĪH kontrolowany EĊGąF\ RVREą
IL]\F]Qą nie XMDZQLá wszystkich obrotów lub przychodów PDMąF\FK znaczenie
dla RNUHĞOHQLD lub ustalenia Z\VRNRĞFL ]RERZLą]DQLD podatkowego, kontroluMąF\ PRĪH ]ZUyFLü VLĊ do kontrolowanego o ]áRĪHQLH RĞZLDGF]HQLD o stanie
PDMąWNRZ\P na RNUHĞORQ\ G]LHĔ 2ĞZLDGF]HQLH to VNáDGDQH jest pod rygorem
RGSRZLHG]LDOQRĞFL karnej za IDáV]\ZH zeznania. .RQWUROXMąF\ ]ZUDFDMąF VLĊ o
]áRĪHQLH RĞZLDGF]HQLD uprzedza kontrolowanego o RGSRZLHG]LDOQRĞFL karnej
za IDáV]\ZH zeznania.
§ 4. Przepis § 3 stosuje VLĊ odpowiednio do osób fizycznych EĊGąF\FK wspólnikami
kontrolowanej VSyáNL QLHSRVLDGDMąFHM RVRERZRĞFL prawnej.
Art. 285b.
Kontrola lub poszczególne F]\QQRĞFL kontrolne za ]JRGą kontrolowanego PRJą E\ü
przeprowadzane UyZQLHĪ w siedzibie organu podatkowego, MHĪHOL PRĪH to XVSUDZQLü
prowadzenie kontroli lub kontrolowany ]UH]\JQRZDá z uczestniczenia w czynnoĞFLDFK kontrolnych.
Art. 286.
§ 1. .RQWUROXMąF\ w zakresie Z\QLNDMąF\P z XSRZDĪQLHQLD Vą w V]F]HJyOQRĞFL
uprawnieni do:

2014-07-28

©Kancelaria Sejmu

s. 134/159

1) ZVWĊSX na grunt oraz do budynków, lokali lub innych SRPLHV]F]HĔ kontrolowanego;
2) ZVWĊSX do lokali mieszkalnych w przypadku, o którym mowa w art. 276 § 1;
3) ĪąGDQLD okazania PDMąWNX SRGOHJDMąFHJR kontroli oraz do dokonania jego
RJOĊG]LQ
4) ĪąGDQLD XGRVWĊSQLDQLD akt, NVLąJ i wszelkiego rodzaju dokumentów ]ZLą]anych z przedmiotem kontroli oraz do VSRU]ąG]DQLD z nich odpisów, kopii,
Z\FLąJyZ notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w
formie elektronicznej;
5) zbierania innych QLH]EĊGQ\FK PDWHULDáyZ w zakresie REMĊW\P NRQWUROą
6) zabezpieczania zebranych dowodów;
7) legitymowania osób w celu ustalenia ich WRĪVDPRĞFL MHĪHOL jest to QLH]EĊGQH
dla potrzeb kontroli;
8) ĪąGDQLD przeprowadzenia spisu z natury;
9) SU]HVáXFKLZDQLD ĞZLDGNyZ kontrolowanego oraz innych osób wymienionych w art. 287 § 4;
10) ]DVLĊJDQLD opinii ELHJá\FK
§ 2. .RQWUROXMąF\ PRĪH ]DĪąGDü wydania, na czas trwania kontroli, za pokwitowaniem:
1) próbek towarów;
2) akt, NVLąJ i dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 4:
a) w razie SRZ]LĊFLD uzasadnionego podejrzenia, ĪH Vą one nierzetelne, lub
b) gdy podatnik nie zapewnia NRQWUROXMąF\P warunków XPRĪOLZLDMąF\FK
wykonywanie F]\QQRĞFL kontrolnych ]ZLą]DQ\FK z badaniem tej dokumentacji, a w V]F]HJyOQRĞFL nie XGRVWĊSQLD NRQWUROXMąF\P samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów.
§ 3. 3U]HJOąGDQLH akt SRVWĊSRZDQLD przygotowawczego i VąGRZHJR akt spraw są
dowych, a WDNĪH dokumentów ]DZLHUDMąF\FK informacje niejawne lub stanoZLąFH WDMHPQLFĊ ]DZRGRZą oraz VSRU]ąG]DQLH z nich odpisów i notatek nastĊ
puje z zachowaniem ZáDĞFLZ\FK przepisów.
Art. 286a.
§ 1. .RQWUROXMąF\ PRĪH w razie uzasadnionej potrzeby ZH]ZDü w pilnych przypadkach WDNĪH ustnie, pomocy organu Policji, 6WUDĪ\ Granicznej lub VWUDĪ\
miejskiej (gminnej), MHĪHOL trafi na opór XQLHPRĪOLZLDMąF\ lub XWUXGQLDMąF\
przeprowadzenie F]\QQRĞFL kontrolnych, albo ]ZUyFLü VLĊ o ich DV\VWĊ gdy
zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ĪH na taki opór natrafi. -HĪHOL opór stawia ĪRáQLHU] czynnej VáXĪE\ wojskowej, NRQWUROXMąF\ wzywa do pomocy ZáaĞFLZ\ organ wojskowy, chyba ĪH ]ZáRND grozi udaremnieniem F]\QQRĞFL kontrolnych, a na miejscu nie ma organu wojskowego.
§ 2. Organy wymienione w § 1 nie PRJą RGPyZLü udzielenia pomocy lub asysty.
§ 3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ZHZQĊWU]Q\FK w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD V]F]HJyáRZ\ zakres obRZLą]NyZ organów XG]LHODMąF\FK pomocy lub DV\VWXMąF\FK przy wykonywaniu F]\QQRĞFL kontrolnych, tryb udzielania pomocy lub asysty, sposób doku2014-07-28
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mentowania przebiegu pomocy lub asysty oraz ZáDĞFLZRĞü PLHMVFRZą organów do udzielenia pomocy lub asysty.
§ 4. :\GDMąF UR]SRU]ąG]HQLH o którym mowa w § 3, XZ]JOĊGQLD VLĊ w szczególnoĞFL ]UyĪQLFRZDQLH zakresu RERZLą]NyZ organów XG]LHODMąF\FK pomocy w zaOHĪQRĞFL od sposobu stawiania oporu.
Art. 287.
§ 1. Kontrolowany, osoba XSRZDĪQLRQD do reprezentowania kontrolowanego lub
prowadzenia jego spraw, pracownik oraz osoba ZVSyáG]LDáDMąFD z kontrolowanym Vą RERZLą]DQL XPRĪOLZLü wykonywanie F]\QQRĞFL o których mowa w
art. 286, a w V]F]HJyOQRĞFL
1) XPRĪOLZLü QLHRGSáDWQLH filmowanie, fotografowanie, dokonywanie QDJUDĔ
GĨZLĊNRZ\FK oraz utrwalanie stanu faktycznego za SRPRFą innych QRĞQików informacji, MHĪHOL film, fotografia, nagranie lub informacja zapisana na
innym QRĞQLNX PRĪH VWDQRZLü dowód lub SU]\F]\QLü VLĊ do utrwalenia dowodu w sprawie EĊGąFHM przedmiotem kontroli;
2) SU]HGVWDZLü na ĪąGDQLH NRQWUROXMąFHJR WáXPDF]HQLH na MĊ]\N polski sporzą
dzonej w MĊ]\NX obcym dokumentacji GRW\F]ąFHM spraw EĊGąF\FK przedmiotem kontroli.
§ 2. &]\QQRĞFL RNUHĞORQH w § 1 pkt 2 kontrolowany jest RERZLą]DQ\ Z\NRQDü nieRGSáDWQLH
§ 3. Kontrolowany ma RERZLą]HN w wyznaczonym terminie XG]LHODü wszelkich
Z\MDĞQLHĔ GRW\F]ąF\FK przedmiotu kontroli, GRVWDUF]Dü NRQWUROXMąFHPX ĪąGane dokumenty oraz ]DSHZQLü NRQWUROXMąFHPX warunki do pracy, a w tym w
PLDUĊ PRĪOLZRĞFL XGRVWĊSQLü samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.
§ 4. Osoby XSRZDĪQLRQH do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracownicy oraz osoby ZVSyáG]LDáDMąFH z kontrolowanym Vą oboZLą]DQL XG]LHOLü Z\MDĞQLHĔ GRW\F]ąF\FK przedmiotu kontroli, w zakresie wyQLNDMąF\P z wykonywanych F]\QQRĞFL lub ]DGDĔ
§ 5. .RQWUROXMąF\ Vą uprawnieni do ZVWĊSX na teren jednostki kontrolowanej oraz
poruszania VLĊ po tym terenie na podstawie legitymacji VáXĪERZHM bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie SRGOHJDMą rewizji osobistej przewidzianej
w regulaminie ZHZQĊWU]Q\P tej jednostki; SRGOHJDMą natomiast przepisom o
EH]SLHF]HĔVWZLH i higienie pracy RERZLą]XMąF\P w kontrolowanej jednostce.
Art. 288.
§ 1. .RQWUROXMąF\ ma prawo ZVWĊSX na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego
kontrolowanego w celu:
1) dokonania RJOĊG]LQ MHĪHOL
a) ]RVWDá\ one wskazane jako miejsce wykonywania G]LDáDOQRĞFL gospodarczej lub jako siedziba kontrolowanego,
b) jest to QLH]EĊGQH dla ustalenia lub RNUHĞOHQLD Z\VRNRĞFL ]RERZLą]DQLD
podatkowego lub podstawy opodatkowania,
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c) jest to QLH]EĊGQH do zweryfikowania faktu poniesienia wydatków na cele mieszkaniowe XSUDZQLDMąF\FK do skorzystania z ulg podatkowych;
2) dokonania RJOĊdzin oraz przeszukania lokali mieszkalnych, innych pomieszF]HĔ lub rzeczy, MHĪHOL SRZ]LĊWR LQIRUPDFMĊ o prowadzeniu QLH]JáRV]RQHM do
opodatkowania G]LDáDOQRĞFL gospodarczej albo w przypadku gdy Vą tam
przechowywane przedmioty, NVLĊJL podatkowe, akta lub inne dokumenty
PRJąFH PLHü ZSá\Z na ustalenie istnienia RERZLą]NX podatkowego lub
RNUHĞOHQLH Z\VRNRĞFL ]RERZLą]DQLD podatkowego.
§ 2. &]\QQRĞFL wymienione w § 1 pkt 2 SU]HSURZDG]DMą XSRZDĪQLHQL pracownicy
organu podatkowego po uzyskaniu, na wniosek organu podatkowego, zgody
prokuratora rejonowego. Przed SU]\VWąSLHQLHP do tych F]\QQRĞFL kontrolowanemu okazuje VLĊ postanowienie prokuratora o Z\UDĪHQLX na nie zgody. Przepisy Kodeksu SRVWĊSRZDQLD karnego o przeszukaniu RGQRV]ąFH VLĊ do Policji
PDMą WDNĪH zastosowanie do NRQWUROXMąF\FK 6SRU]ąG]D VLĊ SURWRNyá tych
F]\QQRĞFL który wymaga zatwierdzenia przez prokuratora. W razie odmowy
zatwierdzenia SURWRNRáX PDWHULDá\ i informacje zebrane w toku F]\QQRĞFL nie
VWDQRZLą dowodu w SRVWĊSRZDQLX podatkowym.
§ 3. &]\QQRĞFL wymienione w § 1 pkt 1 dokonywane Vą za ]JRGą kontrolowanego.
W razie braku takiej zgody przepis § 2 stosuje VLĊ odpowiednio.
§ 4. W przypadku gdy QLHUXFKRPRĞFL lub ich F]ĊĞFL albo rzeczy ]QDMGXMą VLĊ w posiadaniu osób trzecich, osoby te Vą RERZLą]DQH je XGRVWĊSQLü w celu przeszukania lub RJOĊG]LQ na ĪąGDQLH organu podatkowego. Przepisy § 2 i 3 stosuje
VLĊ odpowiednio.
Art. 288a. (uchylony).
Art. 289.
§ 1. Kontrolowanego, RVREĊ go UHSUH]HQWXMąFą lub RVREĊ ZVND]DQą w trybie art.
281a albo w trybie art. 284 § 1 zdanie drugie zawiadamia VLĊ o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z ]H]QDĔ ĞZLDGNyZ opinii ELHJá\FK przynajmniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z RJOĊG]LQ
nie SyĨQLHM QLĪ EH]SRĞUHGQLR przed SRGMĊFLHP tych F]\QQRĞFL
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje VLĊ MHĪHOL kontrolowany, osoba go UHSUH]HQWXMąFD lub
przez niego wskazana w trybie art. 281a albo w trybie art. 284 § 1 zdanie drugie Vą nieobecne, a RNROLF]QRĞFL sprawy X]DVDGQLDMą natychmiastowe przeprowadzenie dowodu.
Art. 290.
§ 1. Przebieg kontroli NRQWUROXMąF\ dokumentuje w protokole. Stan faktyczny PRĪH
E\ü ponadto utrwalony za SRPRFą aparatury UHMHVWUXMąFHM obraz i GĨZLĊN lub
na informatycznych QRĞQLNDFK danych.
§ 2. 3URWRNyá kontroli zawiera w V]F]HJyOQRĞFL
1) wskazanie kontrolowanego;
2) wskazanie osób NRQWUROXMąF\FK
3) RNUHĞOHQLH przedmiotu i zakresu kontroli;
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4) RNUHĞOHQLH miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;
5) opis dokonanych XVWDOHĔ faktycznych;
6) GRNXPHQWDFMĊ GRW\F]ąFą przeprowadzonych dowodów;
6a) RFHQĊ SUDZQą sprawy EĊGąFHM przedmiotem kontroli;
7) pouczenie o prawie ]áRĪHQLD ]DVWU]HĪHĔ lub Z\MDĞQLHĔ oraz prawie ]áRĪHQLD
korekty deklaracji;
8) pouczenie o RERZLą]NX zawiadomienia organu podatkowego przez kontrolowanego o NDĪGHM zmianie swojego adresu dokonanej w FLąJX 6 PLHVLĊF\
od dnia ]DNRĔF]HQLD kontroli podatkowej, MHĪHOL w toku kontroli podatkowej
ujawniono QLHSUDZLGáRZRĞFL oraz skutkach QLHGRSHáQLHQLD tego RERZLą]NX
§ 3. (uchylony).
§ 4. =DáąF]QLN do SURWRNRáX kontroli VWDQRZLą SURWRNRá\ F]\QQRĞFL o których mowa w art. 289 § 1.
§ 5. W protokole kontroli PRJą E\ü zawarte UyZQLHĪ ustalenia GRW\F]ąFH badania
NVLąJ w zakresie przewidzianym w art. 193. W tym przypadku nie VSRU]ąG]D
VLĊ RGUĊEQHJR SURWRNRáX badania ksLąJ o którym mowa w art. 193 § 6.
§ 6. 3URWRNyá jest VSRU]ąG]DQ\ w dwóch MHGQREU]PLąF\FK egzemplarzach. Jeden
egzemplarz SURWRNyáX NRQWUROXMąF\ GRUĊF]D kontrolowanemu.
Art. 290a.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem
6SUDZLHGOLZRĞFL oraz ministrem ZáDĞFLZ\P do spraw informatyzacji, w drodze rozSRU]ąG]HQLD RNUHĞOL sposób zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych za SRPRFą aparatury UHMHVWUXMąFHM obraz i GĨZLĊN lub na informatycznych QRĞQLNDFK danych, XZ]JOĊGQLDMąF rodzaje czynników ]HZQĊWU]Q\FK których G]LDáDQLH PRĪH VSRZRGRZDü zniszczenie lub uszkodzenie dowodu, REHFQRĞü
przedstawiciela organu NRQWUROXMąFHJR podczas ich odtwarzania, IRUPĊ oznakowania
dowodu oraz ewidencjonowania F]\QQRĞFL odtworzenia i wykorzystania dowodu.
Art. 291.
§ 1. Kontrolowany, który nie zgadza VLĊ z ustaleniami SURWRNRáX PRĪH w terminie
14 dni od dnia jego GRUĊF]HQLD SU]HGVWDZLü ]DVWU]HĪHQLD lub Z\MDĞQLHQLD
ZVND]XMąF UyZQRF]HĞQLH stosowne wnioski dowodowe.
§ 2. .RQWUROXMąF\ jest RERZLą]DQ\ UR]SDWU]\ü ]DVWU]HĪHQLD o których mowa w § 1,
i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania ]DZLDGRPLü kontrolowanego o
sposobie ich ]DáDWZLHQLD ZVND]XMąF w V]F]HJyOQRĞFL które ]DVWU]HĪHQLD nie
]RVWDá\ XZ]JOĊGQLRQH wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
§ 3. W przypadku QLH]áRĪHQLD Z\MDĞQLHĔ lub ]DVWU]HĪHĔ w terminie RNUHĞORQ\P w §
1, przyjmuje VLĊ ĪH kontrolowany nie kwestionuje XVWDOHĔ kontroli.
§ 4. Kontrola zostaje ]DNRĔF]RQD w dniu GRUĊF]HQLD SURWRNRáX kontroli.
Art. 291a.
  0LQLVWHU ZáDĞFLZ\ GR VSUDZ ILQDQVyZ SXEOLF]Q\FK PRĪH X]JDGQLDü ] REF\PL
ZáDG]DPLSU]HSURZDG]HQLHNRQWUROLMHGQRF]HVQ\FK
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0LQLVWHUZáDĞFLZ\GRVSUDZILQDQVyZSXEOLF]Q\FKZ\VWĊSXMąFGRREFHMZáDG]\
o przeprowadzenie kontroli jednoczesneMSRGDMHX]DVDGQLHQLHZV]F]ĊFLDWDNLHM
kontroli oraz czas jej przeprowadzenia.
:SU]\SDGNXJG\REFDZáDG]DZ\VWąSLáDRSU]HSURZDG]HQLHNRQWUROLMHGQRF]eVQHMPLQLVWHUZáDĞFLZ\GRVSUDZILQDQVyZSXEOLF]Q\FKSRWZLHUG]DSU]\VWąSLenie do kontroli albo odPDZLDSU]HSURZDG]HQLDNRQWUROLX]DVDGQLDMąFSU]\F]yQĊRGPRZ\

Art. 291b.
-HĪHOL w toku kontroli podatkowej ujawniono QLHSUDZLGáRZRĞFL kontrolowany ma
RERZLą]HN zawiadomienia organu podatkowego o NDĪGHM zmianie swojego adresu
dokonanej w FLąJX 6 PLHVLĊF\ od dnia ]DNRĔF]HQLD kontroli podatkowej. W razie
QLHGRSHáQLHQLD tego RERZLą]NX postanowienie o ZV]F]ĊFLX SRVWĊSRZDQLD podatkowego uznaje VLĊ za GRUĊF]RQH pod adresem, pod który GRUĊF]RQR SURWRNyá kontroli.
Art. 291c.
Do kontroli G]LDáDOQRĞFL gospodarczej podatnika EĊGąFHJR SU]HGVLĊELRUFą stosuje VLĊ
przepisy UR]G]LDáX 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej.
Art. 292.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje VLĊ odpowiednio przepisy art. 102 § 2 i 3, art. 135–138, art. 139 § 4, art. 140 § 2, art. 141 i art. 142 oraz
przepisy UR]G]LDáyZ 1, 2, 5, 6, 9 z Z\áąF]HQLHP art. 171a, UR]G]LDáyZ 10–12, 14, 16,
22 oraz 23 G]LDáX IV.
'=,$à VII
Tajemnica skarbowa
Art. 293.
§ 1. Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach VNáDGDQ\FK
przez podatników, SáDWQLNyZ lub inkasentów REMĊWH Vą WDMHPQLFą VNDUERZą
§ 2. Przepis § 1 stosuje VLĊ UyZQLHĪ do danych zawartych w:
1) informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez
podmioty inne QLĪ wymienione w § 1;
2) aktach GRNXPHQWXMąF\FK F]\QQRĞFL VSUDZG]DMąFH
3) aktach SRVWĊSRZDQLD podatkowego, kontroli podatkowej oraz aktach postĊ
powania w sprawach o SU]HVWĊSVWZD skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
4) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego;
5) informacjach uzyskanych przez organy podatkowe z banków oraz z innych
ĨUyGHá QLĪ wymienione w § 1 lub w pkt 1;
6) informacjach uzyskanych w toku SRVWĊSRZDQLD w sprawie zawarcia poro]XPLHĔ o których mowa w dziale IIa.
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Art. 294.
§ 1. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej RERZLą]DQL Vą
1) pracownicy XU]ĊGyZ skarbowych oraz izb skarbowych;
1a) funkcjonariusze celni i pracownicy XU]ĊGyZ celnych oraz izb celnych;
2) wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, PDUV]DáHN województwa oraz
pracownicy XU]ĊGyZ ich REVáXJXMąF\FK
3) F]áRQNRZLH VDPRU]ąGRZ\FK kolegiów RGZRáDZF]\FK a WDNĪH pracownicy
biur tych kolegiów;
4) minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych oraz pracownicy Ministerstwa Finansów 15);
5) osoby RGE\ZDMąFH VWDĪ SUDNW\NĊ ]DZRGRZą lub VWXGHQFNą w XU]ĊG]LH obVáXJXMąF\P ministra ZáDĞFLZHJR do spraw finansów publicznych lub w innych organach podatkowych;
6) SU]HGVWDZLFLHOH REFHM ZáDG]\ SU]HE\ZDMąF\ Z VLHG]LEDFK RUJDQyZ SRGDtNRZ\FK REHFQL Z WRNX SRVWĊSRZDQLD SRGDWNRZHJR OXE REecni w toku
F]\QQRĞFLNRQWUROQ\FKZ]ZLą]NX]Z\PLDQąLQIRUPDFML
§ 2. Osoby wymienione w § 1 Vą RERZLą]DQH do ]áRĪHQLD na SLĞPLH przyrzeczenia
QDVWĊSXMąFHM WUHĞFL
„Przyrzekam, ĪH EĊGĊ SU]HVWU]HJDá tajemnicy skarbowej. 2ĞZLDGF]DP ĪH Vą mi
znane przepisy o RGSRZLHG]LDOQRĞFL karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej.”.
§ 3. Zachowanie tajemnicy skarbowej RERZLą]XMH UyZQLHĪ po ustaniu zatrudnienia,
]DNRĔF]HQLX VWDĪX lub praktyki.
§ 4. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej RERZLą]DQH Vą UyZQLHĪ inne osoby,
którym XGRVWĊSQLRQR informacje REMĊWH WDMHPQLFą VNDUERZą chyba ĪH na ich
ujawnienie zezwala przepis prawa.
§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje VLĊ do osób, których GRW\F]ą informacje REMĊWH tajemQLFą VNDUERZą
Art. 295.
W toku SRVWĊSRZDQLD podatkowego GRVWĊS do informacji SRFKRG]ąF\FK z banku lub
innej instytucji finansowej, a WDNĪH do informacji uzyskanych z banku lub innej instytucji finansowej PDMąF\FK VLHG]LEĊ na terytorium SDĔVWZ F]áRQNRZVNLFK Unii Europejskiej, SU]\VáXJXMH
1) funkcjonariuszowi celnemu lub pracownikowi – ]DáDWZLDMąF\P VSUDZĊ ich
EH]SRĞUHGQLP SU]HáRĪRQ\P naczelnikowi XU]ĊGX skarbowego oraz naczelnikowi XU]ĊGX celnego;
2) organom i pracownikom organów, o których mowa w art. 305c, ZáDĞFLZ\P
w zakresie udzielania i Z\VWĊSRZDQLD o udzielenie informacji.

15)

2EHFQLHXU]ĊGXREVáXJXMąFHJRPLQLVWUDZáDĞFLZHJRGRVSUDZILQDQVyZSXEOLF]Q\FK
2014-07-28

©Kancelaria Sejmu

s. 140/159

Art. 295a.
W toku SRVWĊSRZDQLD w sprawie zawarcia SRUR]XPLHĔ o których mowa w dziale IIa,
GRVWĊS do informacji przekazanych przez SU]HGVLĊELRUFyZ w tym SRVWĊSRZDQLX
SU]\VáXJXMH pracownikowi ]DáDWZLDMąFHPX VSUDZĊ jego EH]SRĞUHGQLHPX SU]HáRĪonemu oraz ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw finansów publicznych.
Art. 296.
§ 1. Akta spraw ]DZLHUDMąFH informacje:
1) SRFKRG]ąFH z banków lub VSyáG]LHOF]\FK kas RV]F]ĊGQRĞFLRZR-kredytowych, z Z\áąF]HQLHP informacji, o których mowa w art. 82 § 2, oraz z innych instytucji finansowych,
2) RNUHĞORQH w art. 305b, uzyskane od SDĔVWZ F]áRQNRZVNLFK Unii Europejskiej, SRFKRG]ąFH z banków oraz innych instytucji finansowych,
3) uzyskane w SRVWĊSRZDQLX w sprawie zawarcia SRUR]XPLHĔ o których mowa
w dziale IIa
– przechowuje VLĊ w pomieszczeniach zabezpieczonych zgodnie z przepisami o
ochronie informacji niejawnych.
§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, po ich wykorzystaniu Vą Z\áąF]DQH z akt
sprawy i przechowywane w kasach pancernych, szafach pancernych lub w
XU]ąG]HQLDFK VáXĪąF\FK ochronie informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
którym na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów przyznano certyfikaty lub ĞZLDGHctwa kwalifikacyjne. Adnotacji o Z\áąF]HQLX dokonuje VLĊ w aktach sprawy.
§ 3. Ponowne ZáąF]HQLH do akt sprawy informacji, o których mowa w § 1, QDVWĊSuje Z\áąF]QLH w przypadkach RNUHĞORQ\FK w art. 297 i 297a.
Art. 297.
§ 1. Akta, w tym akta ]DZLHUDMąFH informacje wymienione w art. 182, naczelnicy
XU]ĊGyZ skarbowych oraz naczelnicy XU]ĊGyZ celnych XGRVWĊSQLDMą Z\áąFznie:
1) ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw finansów publicznych, dyrektorowi izby
skarbowej lub dyrektorowi izby celnej – w toku SRVWĊSRZDQLD podatkowego, SRVWĊSRZDQLD w sprawach o SU]HVWĊSVWZD skarbowe lub wykroczenia
skarbowe lub pRVWĊSRZDQLD kontrolnego prowadzonego w XU]ĊG]LH skarbowym lub XU]ĊG]LH celnym;
2) innym naczelnikom XU]ĊGyZ skarbowych lub XU]ĊGyZ celnych albo organom kontroli skarbowej – w ]ZLą]NX ze ZV]F]ĊW\P SRVWĊSRZDQLHP podatkowym, SRVWĊSRZDQLHP w sprawach o SU]HVWĊSVWZD skarbowe lub wykroczenia skarbowe lub NRQWUROą SRGDWNRZą
2a) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej – zgodnie z przepisami o
SU]HFLZG]LDáDQLX praniu SLHQLĊG]\ oraz finansowaniu terroryzmu;
3) VąGRP lub prokuratorowi – w ]ZLą]NX z WRF]ąF\P VLĊ SRVWĊSRZDQLHP
4) Rzecznikowi Praw Obywatelskich – w ]ZLą]NX z jego XG]LDáHP w SRVWĊSowaniu przed VąGHP administracyjnym;
5) Prokuratorowi Generalnemu – na wniosek ZáDĞFLZHJR prokuratora:
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a) w przypadkach RNUHĞORQ\FK w dziale IV Kodeksu SRVWĊSRZDQLD administracyjnego,
b) w ]ZLą]NX z XG]LDáHP prokuratora w SRVWĊSRZDQLX przed VąGHP administracyjnym;
6) (uchylony);
7) Agencji %H]SLHF]HĔVWZD :HZQĊWU]QHJR 6áXĪELH Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, 6áXĪELH Wywiadu Wojskowego, Centralnemu
Biuru Antykorupcyjnemu, Policji, ĩDQGDUPHULL Wojskowej, 6WUDĪ\ Granicznej, 6áXĪELH :LĊ]LHQQHM Biuru Ochrony 5]ąGX i ich SRVLDGDMąF\P pisemne
XSRZDĪQLHQLH funkcjonariuszom lub ĪRáQLHU]RP w zakresie QLH]EĊGQ\P do
przeprowadzenia SRVWĊSRZDQLD VSUDZG]DMąFHJR na podstawie przepisów o
ochronie informacji niejawnych;
8) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu w zakresie QLH]EĊGQ\P do przeprowadzenia F]\QQRĞFL kontrolnych, RNUHĞORQ\FK 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 RNUHĞORQ\FK w § 1 pkt 1 lub 2 stosuje VLĊ odpowiednio przepis
art. 295.
§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1, akta spraw Vą oznaczane oraz przekazywane w sposób przewidziany w art. 82 § 4.
§ 4. Naczelnicy XU]ĊGyZ skarbowych oraz naczelnicy XU]ĊGyZ celnych XGRVWĊSQLaMą 1DMZ\ĪV]HM Izbie Kontroli, w ]ZLą]NX z WRF]ąF\P VLĊ SRVWĊSRZDQLHP kontrolnym, akta, o których mowa w § 1, po Z\áąF]HQLX z nich informacji wymienionych w art. 182, chyba ĪH informacje takie ]RVWDá\ uprzednio udzielone
1DMZ\ĪV]HM Izbie Kontroli na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów.
§ 5. Naczelnicy XU]ĊGyZ skarbowych XGRVWĊSQLDMą 3DĔVWZRZHM Komisji Wyborczej, w ]ZLą]NX 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 RNUHĞORQH w art. 305b, uzyskane od SDĔVWZ F]áRQNRZVNLFK Unii
Europejskiej, lub akta ]DZLHUDMąFH takie informacje, Vą XGRVWĊSQLDQH Z\áąFznie organom wymienionym w art. 297, na zasadach RNUHĞORQ\FK w tym przepisie, gdy WRF]ąFH VLĊ przed tym organem SRVWĊSRZDQLH lub F]\QQRĞFL wykonywane przez ten organ Vą ]ZLą]DQH z SUDZLGáRZ\P RNUHĞODQLHP podstaw
opodatkowania i Z\VRNRĞFL ]RERZLą]DQLD podatkowego lub wymiarem innych
QDOHĪQRĞFL których dochodzenie, zgodnie z przepisami o SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w administracji, jest PRĪOLZH na wniosek obcego SDĔVWZD
§ 2. 8GRVWĊSQLHQLH informacji dla celów innych QLĪ wymienione w § 1 wymaga
uzyskania zgody ZáDĞFLZHM ZáDG]\ SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR Unii Europejskiej, od którego otrzymano informacje.
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Art. 297b.
Akta spraw zawarcia SRUR]XPLHĔ o których mowa w dziale IIa, lub informacje wyQLNDMąFH z tych akt, Vą XGRVWĊSQLDQH Z\áąF]QLH organom wymienionym w art. 297 § 1
pkt 1 i pkt 2a–7 oraz na zasadach RNUHĞORQ\FK w tym przepisie.
Art. 298.
Akta QLH]DZLHUDMąFH informacji, o których mowa w art. 182, organy podatkowe udoVWĊSQLDMą
1) ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw finansów publicznych;
2) innym organom podatkowym;
3) organom kontroli skarbowej;
3a) pracownikom wywiadu skarbowego;
4) 1DMZ\ĪV]HM Izbie Kontroli – w zakresie i na zasadach RNUHĞORQ\FK w przepisach o 1DMZ\ĪV]HM Izbie Kontroli;
5) VąGRZL prokuratorowi, a WDNĪH XSRZDĪQLRQ\P pisemnie przez prokuratora
funkcjonariuszom Policji lub Agencji %H]SLHF]HĔVWZD :HZQĊWU]QHJR – w
]ZLą]NX z WRF]ąF\P VLĊ SRVWĊSRZDQLHP
5a) Agencji %H]SLHF]HĔVWZD :HZQĊWU]QHJR 6áXĪELH Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, 6áXĪELH Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru
Antykorupcyjnemu, Policji, ĩDQGDUPHULL Wojskowej, 6WUDĪ\ Granicznej,
6áXĪELH :LĊ]LHQQHM Biuru Ochrony 5]ąGX i ich SRVLDGDMąF\P pisemne
XSRZDĪQLHQLH funkcjonariuszom lub ĪRáQLHU]RP w zakresie QLH]EĊGQ\P do
przeprowadzenia SRVWĊSRZDQLD VSUDZG]DMąFHJR na podstawie przepisów o
ochronie informacji niejawnych;
5b) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, MHĪHOL jest to konieczne dla
skutecznego ]DSRELHĪHQLD SU]HVWĊSVWZRP lub ich wykrycia albo ustalenia
sprawców i uzyskania dowodów;
6) ELHJá\P SRZRáDQ\P w toku SRVWĊSRZDQLD podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie RNUHĞORQ\P przez organ podatkowy;
6a) wojewodzie i Szefowi 8U]ĊGX do Spraw Cudzoziemców – w zakresie prowadzonych SRVWĊSRZDĔ GRW\F]ąF\FK legalizacji pobytu cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6b) Prokuratorii Generalnej Skarbu 3DĔVWZD – w ]ZLą]NX z prowadzonym poVWĊSRZDQLHP oraz wydawaniem opinii prawnej;
6c) organom nadzoru górniczego – w celu weryfikacji pomiaru LORĞFL urobku rudy 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 RNUHĞORQ\FK w RGUĊEQ\FK
ustawach oraz ratyfikowanych umowach PLĊG]\QDURGRZ\FK których stroQą jest Rzeczpospolita Polska.
Art. 299.
§ 1. Organy podatkowe XGRVWĊSQLDMą informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z Z\áąF]HQLHP informacji RNUHĞORQ\FK w art. 182, organom i osobom
wymienionym w art. 298.
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§ 2. Organy podatkowe XGRVWĊSQLDMą informacje Z\QLNDMąFH z akt spraw podatkowych w zakresie i na zasadach RNUHĞORQ\FK w RGUĊEQ\FK ustawach oraz ratyfikowanych umowach PLĊG]\QDURGRZ\FK których VWURQą jest Rzeczpospolita
Polska.
§ 3. Informacje, o których mowa w § 1, XGRVWĊSQLDQH Vą UyZQLHĪ
1) (uchylony);
2) (uchylony);
3) powiatowym oraz wojewódzkim XU]ĊGRP pracy;
4) jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 6SRáHF]QHJR
5) jednostkom organizacyjnym =DNáDGX 8EH]SLHF]HĔ 6SRáHF]Q\FK
6) ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw ZHZQĊWU]Q\FK – w celu realizacji ]DGDĔ
RNUHĞORQ\FK w przepisach o nabywaniu QLHUXFKRPRĞFL przez cudzoziemców;
7) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego ]DGDĔ ustawowych;
8) komornikom VąGRZ\P w ]ZLą]NX z WRF]ąF\P VLĊ SRVWĊSRZDQLHP egzekucyjnym lub ]DEH]SLHF]DMąF\P
9) ZyMWRP EXUPLVWU]RP SUH]\GHQWRP PLDVW OXE PDUV]DáNRP ZRMHZyG]WZ Z
]DNUHVLH SURZDG]RQ\FK SRVWĊSRZDĔ R SU]\]QDQLH ĞZLDGF]HĔ URG]LQQ\FK
]DVLáNyZ GOD RSLHNXQyZ OXE ĞZLDGF]HĔ SLHQLĊĪQ\FK Z\SáDFDQ\FK Z przySDGNXEH]VNXWHF]QRĞFLHJ]HNXFMLDOLPHQWyZ
10) RĞURGNRP pomocy sSRáHF]QHM i powiatowym centrom pomocy rodzinie w
zakresie prowadzonych SRVWĊSRZDĔ o ĞZLDGF]HQLD z pomocy VSRáHF]QHM
11) VáXĪERP statystyki publicznej w zakresie Z\QLNDMąF\P z programu EDGDĔ
statystycznych;
12) instytucjom ]DMPXMąF\P VLĊ REVáXJą ĞURGNyZ SRFKRG]ąF\FK z EXGĪHWX Unii
Europejskiej lub ĞURGNyZ QLHSRGOHJDMąF\FK zwrotowi, SRFKRG]ąF\FK z innych ĨUyGHá zagranicznych;
13) organizacjom SRĪ\WNX publicznego – w zakresie i na zasadach RNUHĞORQ\FK
w ustawach podatkowych.
§ 4. Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników
PRJą E\ü XGRVWĊSQLDQH
1) =DNáDGRZL 8EH]SLHF]HĔ 6SRáHF]Q\FK i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
6SRáHF]QHJR
2) organom egzekucyjnym w ]ZLą]NX z WRF]ąF\P VLĊ SRVWĊSRZDQLHP egzekucyjnym;
3) ZyMWRP EXUPLVWU]RP SUH]\GHQWRP PLDVW OXE PDUV]DáNRP ZRMHZyG]WZ Z
]DNUHVLH SURZDG]RQ\FK SRVWĊSRZDĔ R SU]\]QDQLH ĞZLDGF]HĔ URG]LQQ\FK
]DVLáNyZ GOD opiekunów OXE ĞZLDGF]HĔ SLHQLĊĪQ\FK Z\SáDFDQ\FK Z przypadku EH]VNXWHF]QRĞFLHJ]HNXFMLDOLPHQWyZ
§ 5. (uchylony).
§ 6. Komornicy VąGRZL Vą RERZLą]DQL do uiszczenia RSáDW\ na rachunek organu
podatkowego za XGRVWĊSQLHQLH informacji, o których mowa w § 3 pkt 8 oraz w
§ 4 pkt 2, chyba ĪH przepisy RGUĊEQH VWDQRZLą inaczej.
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§ 7. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia:
1) Z\VRNRĞü RSáDW\ uiszczanej na rachunek organu podatkowego za XGRVWĊpnienie informacji komornikom VąGRZ\P XZ]JOĊGQLDMąF IRUPĊ XGRVWĊSQLenia informacji, ponoszone przez organy podatkowe koszty ]ZLą]DQH z udoVWĊSQLHQLHP informacji;
2) tryb pobierania oraz sposób uiszczania RSáDW\ przez komorników VąGRZ\FK
za XGRVWĊSQLHQLH informacji, XZ]JOĊGQLDMąF RUJDQL]DFMĊ F]\QQRĞFL ]ZLą]anych z poborem RSáDW\ i IRUPĊ ]DSáDW\ RSáDW\
Art. 299a.
Akta, o których mowa w art. 298, i dokumenty ]DZLHUDMąFH informacje, o których
mowa w art. 299, przekazywane organom i osobom wymienionym w art. 298 pkt 4–
7 oraz art. 299 § 2–4 oznacza VLĊ NODX]XOą „Tajemnica skarbowa”.
Art. 299b.
§ 1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH Z\UD]Lü ]JRGĊ na
ujawnienie przez naczelników XU]ĊGyZ skarbowych, naczelników XU]ĊGyZ
celnych, dyrektorów izb skarbowych lub dyrektorów izb celnych, RNUHĞORQ\FK
informacji VWDQRZLąF\FK WDMHPQLFĊ VNDUERZą z Z\áąF]HQLHP informacji staQRZLąF\FK WDMHPQLFĊ LQQą QLĪ skarbowa i REMĊW\FK RFKURQą na podstawie odUĊEQ\FK ustaw, ZVND]XMąF MHGQRF]HĞQLH sposób XGRVWĊSQLHQLD i wykorzystania
ujawnianych informacji.
§ 2. :\UDĪHQLH zgody, o której mowa w § 1, PRĪH QDVWąSLü Z\áąF]QLH ze Z]JOĊGX
na ZDĪQ\ interes publiczny oraz gdy jest to konieczne dla RVLąJQLĊFLD celów
kontroli podatkowej lub SRVWĊSRZDQLD podatkowego lub MHĪHOL ujawnienie tych
informacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetelnego informowania o
G]LDáDQLDFK organów podatkowych i MDZQRĞFL Ī\FLD publicznego.
§ 3. :\UDĪHQLH zgody, o której mowa w § 1, QDVWĊSXMH w formie pisemnej, na uzasadniony wniosek naczelnika XU]ĊGX skarbowego, naczelnika XU]ĊGX celnego,
dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej.
Art. 299c.
Organy podatkowe XGRVWĊSQLDMą informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z
Z\áąF]HQLHP informacji RNUHĞORQ\FK w art. 182, organom, które na podstawie RGUĊbnych ustaw Vą RERZLą]DQH do SU]\MĊFLD ]DĞZLDGF]HQLD albo RĞZLDGF]HQLD o wysokoĞFL dochodów (przychodów) lub ]DĞZLDGF]HQLD albo RĞZLDGF]HQLD o niezaleganiu w
podatkach, w zakresie QLH]EĊGQ\P do weryfikacji WUHĞFL RĞZLDGF]HQLD
Art. 300. (uchylony).
Art. 301.
Przepisy art. 297–299 nie QDUXV]DMą XSUDZQLHĔ strony przewidzianych w art. 178 i
art. 179.
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Art. 302–304. (uchylone).
Art. 305.
§ 1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych podaje do ZLDGRPRĞFL publicznej zbiorcze informacje GRW\F]ąFH podatków.
§ 2. Uprawnienie, o którym mowa w § 1, SU]\VáXJXMH UyZQLHĪ organom podatkowym.
§ 3. Uprawnienie, o którym mowa w § 1, SU]\VáXJXMH UyZQLHĪ Prezesowi NajwyĪ
szej Izby Kontroli.
'=,$à VIIa
Wymiana informacji podatkowych z innymi SDĔVWZDPL
5R]G]LDá 1
Zasady ogólne wymiany informacji podatkowych
Art. 305a.
W zakresie i na zasadach Z\QLNDMąF\FK z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, innych ratyfikowanych umów PLĊG]\QDURGRZ\FK których VWURQą jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów PLĊG]\QDURGRZ\FK których VWURQą jest Wspólnota Europejska, informacje zawarte w aktach spraw podatkowych lub inne informacje podatkowe PRJą E\ü XGRVWĊSQLDQH ZáDĞFLZ\P ZáDG]RP SDĔVWZ obcych, pod
warunkiem ĪH wykorzystywanie XGRVWĊSQLRQ\FK informacji QDVWąSL zgodnie z zasadami RNUHĞORQ\PL w tych umowach.
5R]G]LDá 2
6]F]HJyáRZH zasady wymiany informacji podatkowych
z SDĔVWZDPL F]áRQNRZVNLPL Unii Europejskiej
Art. 305b.
Wymiana LQIRUPDFMLREHMPXMHZV]HONLHLQIRUPDFMHNWyUHPRJąE\üLVWRWQHGRFHOyZ
VWRVRZDQLDLZ\NRQ\ZDQLDSU]HSLVyZSUDZDSRGDWNRZHJR]Z\MąWNLHPLQIRUPDFML
1) REMĊW\FK SU]HSLVDPL8QLL(XURSHMVNLHMGRW\F]ąF\PLZVSyáSUDF\DGPLQLVWUaF\MQHMPLĊG]\SDĔVWZDPLF]áRQNowskimi w zakresie podatku od towarów i
XVáXJFHáRUD]SRGDWNXDNF\]RZHJR
2) GRW\F]ąF\FKVNáDGHNQDXEH]SLHF]HQLHVSRáHF]QH
3) GRW\F]ąF\FKRSáDW\VNDUERZHM
4) GRW\F]ąF\FK QDOHĪQRĞFL R FKDUDNWHU]H XPRZQ\P Z V]F]HJyOQRĞFL Z\QaJURG]HĔ]DXVáXJLXĪ\WHF]QRĞFLSXEOLF]QHM
Art. 305c.
2UJDQSRGDWNRZ\ Z\VWĊSXMH]ZQLRVNLHPGRREFHMZáDG]\R udzielenie inforPDFML RUD] XG]LHOD MHM LQIRUPDFML ]D SRĞUHGQLFWwem organu wyznaczonego
SU]H]PLQLVWUDZáDĞFLZHJRGRVSUDZILQDQVyZSXEOLF]Q\FK
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§ 2. Wójt, burmistrz (SUH]\GHQWPLDVWD VWDURVWDPDUV]DáHNZRMHZyG]WZDRUD]VaPRU]ąGRZHNROHJLXPRGZRáDZF]HSU]HND]XMąZQLRVHNLLQIRUPDFMHGRRUJDQX
Z\]QDF]RQHJR SU]H] PLQLVWUD ZáDĞFLZHJR GR VSUDZ ILQDQVyZ SXEOLF]Q\FK ]D
SRĞUHGQLFWZHPG\UHNWRUDL]E\VNDUERZHMZáDĞFLZHJRPLHMVFRZR]HZ]JOĊGXQD
VLHG]LEĊZyMWDEXUPLVWU]D SUH]\GHQWDPLDVWD VWDURVW\PDUV]DáNDZRMHZyGzWZDDOERVDPRU]ąGRZHJRNROHJLXPRGZRáDZF]HJR
§ 30LQLVWHUZáDĞFLZ\GRVSUDZILQDQVyZSXEOLF]Q\FKPRĪHXSRZDĪQLüSUDFRZQiNyZ L]E VNDUERZ\FK XU]ĊGyZ VNDUERZ\FK L XU]ĊGyZ NRQWUROL VNDUERZHM GR
EH]SRĞUHGQLHMZ\PLDQ\LQIRUPDFMLZ]ZLą]NX]UHDOL]RZDQLHP]DGDĔ]]DNUHVX
SODQRZDQ\FK OXE WUZDMąF\FK MHGQRF]HVQ\FK NRQWUROL RUD] GR XF]HVWQLFWZD
w spotkaniach organizacyjQ\FKGRW\F]ąF\FKW\FKNRQWUROL
§ 4 0LQLVWHU ZáDĞFLZ\ GR VSUDZ ILQDQVyZ SXEOLF]Q\FK Z GURG]H UR]SRU]ąG]HQLD
Z\]QDF]D SRGOHJá\ PX RUJDQ SRGDWNRZ\ GR SU]HND]\ZDQLD REF\P ZáDG]RP
ZQLRVNyZLLQIRUPDFMLPDMąFQDZ]JOĊG]LHNRQLHF]QRĞü]DSHZQLHQLDVSUDZQHM
i skutecznej wymiany informacji.
Art. 305d.

Informacje Vą udzielane na wniosek obcych ZáDG] lub z XU]ĊGX
Art. 305e.
Wniosek o udzielenie informacji powinien ]DZLHUDü
1) dane LGHQW\ILNXMąFH podmiot, którego informacje PDMą GRW\F]\ü nazwisko
lub QD]ZĊ ILUPĊ  adres i inne posiadane dane QLH]EĊGQH do identyfikacji
podmiotu, którego wniosek dotyczy;
2) wskazanie zakresu ĪąGDQ\FK informacji i celu ich wykorzystania;
3) stwierdzenie, ĪH wyczerpano PRĪOLZRĞFL uzyskania informacji na podstawie
przepisów prawa krajowego SDĔVWZD ZQLRVNXMąFHJR
4) ]RERZLą]DQLH VLĊ do REMĊFLD WDMHPQLFą udzielonych informacji, zgodnie z
przepisami prawa krajowego SDĔVWZD ZQLRVNXMąFHJR
Art. 305f.
§ 1. Wniosek obcej ZáDG]\ wszczyna SRVWĊSRZDQLH w sprawie udzielenia informacji.
§ 1a. 2WU]\PDQLHZQLRVNXSRWZLHUG]DVLĊQLH]ZáRF]QLHQLHSyĨQLHMQLĪZWHUPLQLH
7 GQL URERF]\FK RG GQLD MHJR RWU]\PDQLD 3RWZLHUG]HQLD GRNRQXMH VLĊ ]D SoPRFą ĞURGNyZ NRPXQLNDFML HOHNWURQLF]QHM : SU]\SDGNX EUDNX PRĪOLZRĞFL
potwierdzenia w WHQVSRVyESRWZLHUG]HQLDGRNRQXMHVLĊZIRUPLHSLVHPQHM.
§ 2. 3RVWĊSRZDQLHSRZLQQRE\ü]DNRĔF]RQHEH]]EĊGQHM]ZáRNLMHGQDNQLHSyĨQLHM
QLĪZWHUPLQLHPLHVLĊF\RGGQLDRWU]\PDQLDZQLRVNX:SU]\SDGNXJG\RrJDQ SRVLDGD MXĪ ĪąGDQH LQIRUPDFMH LFK SU]HND]DQLH QDVWĊSXMH Z WHUPLQLH 
PLHVLĊF\RGGQLDRWU]\PDQLD wniosku.
§ 2a. :V]F]HJyOQLHX]DVDGQLRQ\FKSU]\SDGNDFKPRĪQDX]JRGQLü]REFąZáDG]ą
ĪHSU]HND]DQLHLQIRUPDFMLQDVWąSLZLQQ\FKWHUPLQDFKQLĪRNUHĞORQHZ
§ 3. :SU]\SDGNXEUDNXPRĪOLZRĞFLXG]LHOHQLDLQIRUPDFMLZHZáDĞFLZ\PWHUPLQLH
]DZLDGDPLDVLĊREFHZáDG]HSRGDMąFSU]\F]\Q\ XQLHPRĪOLZLDMąFHGRWU]\PaQLHWHUPLQXXG]LHOHQLDLQIRUPDFMLRUD]ZVND]XMąFSU]HZLG\ZDQ\WHUPLQXG]Le2014-07-28
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OHQLD LQIRUPDFML =DZLDGRPLHQLH SRZLQQR QDVWąSLü QLH]ZáRF]QLH QLH SyĨQLHM
MHGQDNQLĪZWHUPLQLHPLHVLĊF\RGGQLDRWU]\PDQLD wniosku.
§ 4. (uchylony).
§ 5. 2GPRZDXG]LHOHQLDLQIRUPDFMLQDVWĊSXMHEH]]EĊGQHM]ZáRNLMHGQDNQLHSyĨ
QLHMQLĪZWHUPLQLHPLHVLąFDRGGQLDRWU]\PDQLDZQLRVNX2GPDZLDMąFXG]LeOHQLDLQIRUPDFMLSRGDMHVLĊSU]\F]\Q\RGPRZ\
Art. 305g.
§ 1. -HĪHOLGDQH]DZDUWHZHZQLRVNXREFHMZáDG]\QLHVąZ\VWDUF]DMąFHGRXG]LHOeQLD LQIRUPDFML ZáDĞFLZ\ RUJDQ QLH]ZáRF]QLH MHGQDN QLH SyĨQLHM QLĪ
w WHUPLQLHPLHVLąFDRG GQLDRWU]\PDQLDZQLRVNXZ]\ZDWĊZáDG]ĊGRQDGeVáDQLDZ Z\]QDF]RQ\PWHUPLQLHGDQ\FKX]XSHáQLDMąF\FK
§ 1a. %LHJWHUPLQyZRNWyU\FKPRZDZDUWIUR]SRF]\QDVLĊRGGQLDQaVWĊSXMąFHJRSRGQLXZNWyU\PZáDĞFLZ\RUJDQRWU]\PDáEUDNXMąFHGDQH
§ 2. W przypadku QLHX]XSHáQLHQLD wniosku zgodnie z wezwaniem, o którym mowa
w § 1, ZáDĞFLZ\ organ odmawia udzielenia informacji.
Art. 305h.
Odmawia VLĊ udzielenia informacji, MHĪHOL
1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ĪH obca ZáDG]D nie Z\F]HUSDáD moĪ
OLZRĞFL uzyskania wnioskowanych informacji na podstawie przepisów prawa krajowego;
2) organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie posiada XSUDZQLHĔ do
uzyskania wnioskowanych informacji;
3) RGUĊEQH przepisy lub ratyfikowane umowy PLĊG]\QDURGRZH XQLHPRĪOLZLDMą
udzielenie wnioskowanych informacji lub wykorzystanie ich przez SDĔVWZR
ZQLRVNXMąFH dla celów wskazanych we wniosku;
4) udzielenie informacji SURZDG]LáRE\ do ujawnienia tajemnicy SU]HGVLĊELRrstwa, SU]HP\VáRZHM lub zawodowej albo procesu produkcyjnego;
5) udzielenie informacji QDUXV]\áRE\ SRU]ąGHN publiczny Rzeczypospolitej
Polskiej;
6) SDĔVWZR wnioVNXMąFH nie PRĪH XG]LHODü informacji o podobnym charakterze;
7) przepisy prawa krajowego SDĔVWZD ZQLRVNXMąFHJR nie ]DSHZQLDMą REMĊFLD
informacji WDMHPQLFą na takich samych zasadach, na jakich Vą chronione takie same informacje uzyskane na podstawie przepisów prawa krajowego
SDĔVWZD ZQLRVNXMąFHJR
Art. 305i.
Wniosek o udzielenie informacji PRĪH E\ü w NDĪG\P czasie wycofany przez ZáaĞFLZ\ organ.
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Art. 305j.
W sprawach nieuregulowanych w art. 305b–L VWRVXMH VLĊ RGSRZLHGQLR SU]HSLV\
UR]G]LDáyZLG]LDáX,9RUD]DUW
Art. 305k.
§ 1. :áDĞFLZ\ organ udziela z XU]ĊGX informacji obcym ZáDG]RP gdy:
1) uprawdopodobnione jest uszczuplenie QDOHĪQRĞFL podatkowych lub REHMĞFLH
prawa podatkowego SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR Unii Europejskiej;
2) korzystanie przez podatnika z ulg podatkowych PRĪH E\ü SRGVWDZą powstania RERZLą]NX podatkowego lub ]ZLĊNV]HQLD ]RERZLą]DQLD podatkowego w
SDĔVWZLH F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej;
3) ustalenia SRVWĊSRZDQLD podatkowego lub kontrolnego, dokonane w oparciu
o informacje uzyskane od obcej ZáDG]\ PRJą E\ü XĪ\WHF]QH dla SUDZLGáowego RNUHĞODQLD podstaw opodatkowania i Z\VRNRĞFL ]RERZLą]DQLD podatkowego.
§ 1a. :áDĞFLZ\RUJDQPRĪHXG]LHOLü]XU]ĊGXREF\PZáDG]RPZV]HONLFKLQIRUPaFMLNWyUHPRJąE\üLPSU]\datne.
§ 1b. Udzielenie informacji w przypadku, o którym mowa w § 1, SRZLQQRQDVWąSLü
QLH]ZáRF]QLHQLHSyĨQLHMMHGQDNQLĪZWHUPLQLHPLHVLąFDRGGQLDX]\VNDnia doVWĊSXGRW\FKLQIRUPDFML
§ 2. Przepis art. 305h stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 305ka.
Organ, NWyU\ RWU]\PDá LQIRUPDFMH RG REFHM ZáDG]\ G]LDáDMąFHM ] XU]ĊGX, QLH]ZáRFzQLH QLH SyĨQLHM MHGQDN QLĪ Z WHUPLQLH  GQL URERF]\FK SRWZLHUG]D RWU]ymanie informacji. 3RWZLHUG]HQLD GRNRQXMH VLĊ ]D SRPRFą ĞURGNyZ NRPXQLNDFML HOHNWURQLFznej. W przypadku braku mRĪOLZRĞFLSRWZLHUG]HQLDZWHQVSRVyESRWZLHUG]HQLDGoNRQXMHVLĊZIRUPLHSLVHPQHM
Art. 305l.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych, w celu usprawnienia ZVSyáSUDF\
PRĪH ]DZLHUDü z obcymi ZáDG]DPL porozumienia dwustronne lub wielostronne w
zakresie V]F]HJyáRZ\FK zasad i trybu wymiany informacji.
Art. 305la.
0LQLVWHUZáDĞFLZ\ GRVSUDZILQDQVyZSXEOLF]Q\FKPRĪHZFHOXZ\PLDQ\LnIRUPDFML ]DZLHUDü ] REF\PL ZáDG]DPL SRUR]XPLHQLD Z ]DNUHVLH SU]HE\ZDQLD
XSRZDĪQLRQ\FK SU]HGVWDZLFLHOL REFHM ZáDG]y w siedzibach organów podatkoZ\FKRUD]LFKREHFQRĞFLZWRNXSRVWĊSRZDĔSRGDWNRZ\FK oraz w toku czynnoĞFLNRQWUROQ\FK.
  3RUR]XPLHQLD QLH PRJą GRW\F]\ü SRGPLRWyZ R NWyU\FK PRZD Z DUW D
w SU]\SDGNXQDGDQLDLPXSUDZQLHĔRUJDQyZSRGDWNRZ\FK
§ 3. -HĪHOLZDNWDFKVSUDZ\]DZDUWHVąLQIRUPDFMHNWyU\FKGRW\F]\ZQLRVHNREFHM
ZáDG]\ SU]HGVWDZLFLHOH REFHM ZáDG]\ Z UDPDFK ]DZDUW\FK SRUR]XPLHĔ
RWU]\PXMąNRSLHGRNXPHQWyZ]DZLHUDMąF\FKWHLQIRUPDFMH
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Art. 305m.
,QIRUPDFMH RWU]\PDQH RG REFHM ZáDG]\ PRĪQD SU]HND]Dü LQQHM REFHM ZáDG]\ SR
XSU]HGQLP ]DZLDGRPLHQLX REFHM ZáDG]\ RG NWyUHM SRFKRG]ą WH LQIRUPDFMH
o ]DPLDU]HLFKSU]HND]DQLDLQLHZQLHVLHQLXSU]H]WĊZáDG]ĊVSU]HFLZXZWHUPLQLH
dni roboczych od dnia zawiadomienia.
Art. 305ma.
Organ, który otrzymDáLQIRUPDFMHRGREFHMZáDG]\, SU]HV\áDLQIRUPDFMĊ]ZURWQąQD
WHPDWZ\NRU]\VWDQLDRWU]\PDQHJRPDWHULDáXMHĪHOLREFDZáDG]D]ZUyFLáDVLĊRWDNą
LQIRUPDFMĊ ,QIRUPDFMĊ]ZURWQąSU]HV\áDVLĊQLH]ZáRF]QLHQLHSyĨQLHMMHGQDNQLĪZ
WHUPLQLH  PLHVLĊF\ RG GQLD RWU]\PDQLD SU]H] RUJDQ ZLDGRPRĞFL R sposobie wykorzystania otrzymanych informacji.
Art. 305mb.
Wymiana LQIRUPDFMLQDVWĊSXMH]DSRPRFąĞURGNyZNRPXQLNDFMLHOHNWURQLF]QHMSU]\
XĪ\FLX VWDQGDUGRZ\FK IRUPXODU]\ ZHGáXJ Z]RUyZ RNUHĞORQ\FK Z UR]SRU]ąG]HQLX
KomiVML 8(  QU  ] GQLD  JUXGQLD  U XVWDQDZLDMąF\P V]F]HJyáRZH
zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie
ZVSyáSUDF\DGPLQLVWUDF\MQHMZG]LHG]LQLHRSRGDWNRZDQLD:SU]\SDGNXEUDNXPRĪ
OLZRĞFL Z\PLDQ\ LQIRUPDFML ]D SRPRFą ĞURGNyZ NRPXQLNDFML HOHNWURQLF]QHM Zymiany dokonuje VLĊZIRUPLHSLVHPQHM
5R]G]LDá 3
6]F]HJyáRZH zasady wymiany informacji o przychodach (dochodach)
z RV]F]ĊGQRĞFL
Art. 305n.
§ 1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych przekazuje z XU]ĊGX informacje GRW\F]ąFH przychodów (dochodów) z RV]F]ĊGQRĞFL osób fizycznych,
których Z\SáDFDQLH wymaga, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym
od osób fizycznych, VNáDGDQLD imiennej informacji o przychodach (dochodach), uzyskanych przez osoby, które ze Z]JOĊGX na miejsce zamieszkania
SRGOHJDMą RERZLą]NRZL podatkowemu od wszystkich swoich dochodów:
1) w SDĔVWZLH F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej, lub
2) na terytoriach ]DOHĪQ\FK lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 3yáQRFQHM oraz Królestwa Niderlandów, z ]DVWU]HĪHQLHP SRVWDQRZLHĔ umów w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z RV]F]ĊGQRĞFL osób fizycznych zawartych przez
5]HF]SRVSROLWą 3ROVNą z tymi terytoriami
– ZáDĞFLZ\P ZáDG]RP tych SDĔVWZ i terytoriów.
§ 2. Informacje przekazuje VLĊ przynajmniej raz w roku w terminie 6 PLHVLĊF\ od
]DNRĔF]HQLD roku podatkowego podmiotu Z\SáDFDMąFHJR przychody (dochody).
§ 3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych, w celu usprawnienia
ZVSyáSUDF\ PRĪH ]DZLHUDü z ZáDĞFLZ\PL ZáDG]DPL SDĔVWZ i terytoriów, o
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których mowa w § 1, porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie
V]F]HJyáRZ\FK zasad i trybu wymiany informacji.
§ 4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH XSRZDĪQLü SRGOHJá\
mu organ podatkowy do przekazywania informacji, o których mowa w § 1.
§ 5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH XSRZDĪQLü SRGOHJá\
mu organ podatkowy do otrzymywania informacji od ZáDG] SDĔVWZD F]áRQNRwskiego Unii Europejskiej lub terytoriów, o których mowa w § 1 pkt 2.
Art. 305o.
Do informacji RNUHĞORQ\FK w art. 305n § 1 GRW\F]ąF\FK podatników, na których cią
Ī\ nieograniczony RERZLą]HN podatkowy w Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymanych
przez ministra ZáDĞFLZHJR do spraw finansów publicznych od ZáDĞFLZ\FK ZáDG]
innych SDĔVWZ lub terytoriów ]DOHĪQ\FK lub stowarzyszonych przepisy art. 297a stosuje VLĊ odpowiednio.
'=,$à VIII
Przepisy karne
Art. 306.
§ 1. Kto, EĊGąF RERZLą]DQ\P do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje REMĊWH Wą WDMHPQLFą
podlega karze pozbawienia ZROQRĞFL do lat 5.
§ 2. Kto, EĊGąF RERZLą]DQ\P do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje RNUHĞORQH w art. 182,
podlega karze pozbawienia ZROQRĞFL od 6 PLHVLĊF\ do lat 5.
§ 3. -HĪHOL sprawca czynu RNUHĞORQHJR w § 1 lub 2 G]LDáD QLHXP\ĞOQLH
podlega karze pozbawienia ZROQRĞFL do lat 2.
§ 4. -HĪHOL pokrzywdzonym nie jest Skarb 3DĔVWZD ĞFLJDQLH QDVWĊSXMH na wniosek
pokrzywdzonego.
'=,$à VIIIa
=DĞZLDGF]HQLD
Art. 306a.
§ 1. Organ podatkowy wydaje ]DĞZLDGF]HQLD na ĪąGDQLH osoby XELHJDMąFHM VLĊ o
]DĞZLDGF]HQLH
§ 2. =DĞZLDGF]HQLH wydaje VLĊ MHĪHOL
1) XU]ĊGRZHJR potwierdzenia RNUHĞORQ\FK faktów lub stanu prawnego wymaga
przepis prawa;
2) osoba ubiega VLĊ o ]DĞZLDGF]HQLH ze Z]JOĊGX na swój interes prawny w
XU]ĊGRZ\P potwierdzeniu RNUHĞORQ\FK faktów lub stanu prawnego.
§ 3. =DĞZLDGF]HQLH potwierdza stan faktyczny lub prawny LVWQLHMąF\ w dniu jego
wydania.
2014-07-28
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§ 4. =DĞZLDGF]HQLH wydaje VLĊ w granicach ĪąGDQLD wnioskodawcy.
§ 5. =DĞZLDGF]HQLH powinno E\ü wydane bez ]EĊGQHM ]ZáRNL nie SyĨQLHM jednak
QLĪ w terminie 7 dni od dnia ]áRĪHQLD wniosku o wydanie ]DĞZLDGF]HQLD z zaVWU]HĪHQLHP § 6.
§ 6. =DĞZLDGF]HQLH o którym mowa w art. 306m § 1, powinno E\ü wydane bez
]EĊGQHM ]ZáRNL nie SyĨQLHM jednak QLĪ w terminie 2 PLHVLĊF\ od dnia ]áRĪHQLD
wniosku o wydanie ]DĞZLDGF]HQLD
Art. 306b.
§ 1. W przypadkach, o których mowa w art. 306a § 2, organ podatkowy jest oboZLą]DQ\ Z\GDü ]DĞZLDGF]HQLH MHĪHOL chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, Z\QLNDMąF\Fh z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych ]QDMGXMąF\FK VLĊ w jego posiadaniu.
§ 2. Organ podatkowy, przed wydaniem ]DĞZLDGF]HQLD PRĪH SU]HSURZDG]Lü w
QLH]EĊGQ\P zakresie SRVWĊSRZDQLH Z\MDĞQLDMąFH
Art. 306c.
Odmowa wydania ]DĞZLDGF]HQLD lub ]DĞZLDGF]HQLD o WUHĞFL ĪąGDQHM przez RVREĊ
XELHJDMąFą VLĊ o nie QDVWĊSXMH w drodze postanowienia, na które VáXĪ\ ]DĪDOHQLH
Art. 306d.
§ 1. Organ podatkowy nie PRĪH ĪąGDü ]DĞZLDGF]HQLD ani RĞZLDGF]HQLD na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, MHĪHOL znane Vą one organowi z XU]ĊGX lub
PRĪOLZH Vą do ustalenia przez organ na podstawie:
1) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych;
2) przedstawionych przez zainteresowanego do ZJOąGX dokumentów XU]ĊGowych;
3) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma GRVWĊS w drodze elektronicznej na zasadach RNUHĞORQ\FK w
przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji G]LDáDOQRĞFL
podmiotów UHDOL]XMąF\FK zadania publiczne;
4) informacji otrzymanych od innego podmiotu publicznego na zasadach okreĞORQ\FK w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaáDOQRĞFL podmiotów UHDOL]XMąF\FK zadania publiczne.
§ 2. Organ podatkowy ĪąGDMąF\ od strony ]DĞZLDGF]HQLD albo RĞZLDGF]HQLD w celu
potwierdzenia faktów albo stanu prawnego jest RERZLą]DQ\ ZVND]Dü przepis
prawa Z\PDJDMąF\ XU]ĊGRZHJR potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze ]DĞZLDGF]HQLD albo RĞZLDGF]HQLD
-HĪHOLVWURQDOXELQQ\XF]HVWQLNSRVWĊSRZDQLDQLHPRĪHX]\VNDüZIRUPLH
GRNXPHQWX HOHNWURQLF]QHJR ]DĞZLDGF]HQLD Z\PDJDQHJR QD SRWZLHUG]HQLH
faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu wydanego przez podmiot
publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
G]LDáDOQRĞFL SRGPLRWyZ UHDOL]XMąF\FK ]DGDQLD SXEOLF]QH MDN UyZQLHĪ SoWZLHUG]HQLD XLV]F]HQLD RSáDW L NRV]WyZ SRVWĊSRZDQLD VWURQD OXE LQQ\
XF]HVWQLNSRVWĊSRZDQLDPRĪH]áRĪ\üHOHNWURQLF]QąNRSLĊWDNLHJRGRNXPHn2014-07-28
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WX SR XZLHU]\WHOQLHQLX MHM SU]H] ZQRV]ąFHJR SU]\ XĪ\FLX PHFKDQL]PyZ
RNUHĞORQ\FK Z DUW D XVW  DOER  XVWDZ\ ] GQLD  OXWHJR  U
o LQIRUPDW\]DFMLG]LDáDOQRĞFLSRGPLRWyZUHDOL]XMąF\FK]DGDQLDSXEOLF]QH

2UJDQSRGDWNRZ\PRĪHĪąGDüSU]HGáRĪHQLDRU\JLQDáX]DĞZLDGF]HQLDLQQeJRGRNXPHQWXOXESRWZLHUG]HQLDXLV]F]HQLDRSáDWLNRV]WyZSRVWĊSRZDQLDR
NWyU\FKPRZDZRLOH]áRĪRQDNRSLDQLHSR]ZDODQDZHU\ILNDFMĊDXWHnW\F]QRĞFLRUD]LQWHJUDOQRĞFLOXEMHĪeli jest to uzasadnione innymi okolicznoĞFLDPLVSUDZ\
  6WURQD OXE LQQ\ XF]HVWQLN SRVWĊSRZDQLD SU]HFKRZXMą ]DĞZLDGF]HQLH LQQ\
GRNXPHQW OXE SRWZLHUG]HQLH XLV]F]HQLD RSáDW L NRV]WyZ SRVWĊSRZDQLD R
NWyU\FKPRZDZGRGQLDZNWyU\PGHF\]MDNRĔF]ąFDSRVWĊSRZDQLHVWaáDVLĊRVWDWHF]QD!
Art. 306e.
§ 1. =DĞZLDGF]HQLH o niezaleganiu w podatkach lub VWZLHUG]DMąFH stan ]DOHJáRĞFL
wydaje VLĊ na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.
§ 2. Przed wydaniem ]DĞZLDGF]HĔ o których mowa w § 1, ustala VLĊ czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone SRVWĊSRZDQLH PDMąFH na celu
ustalenie lub RNUHĞOHQLH Z\VRNRĞFL jego ]RERZLą]DĔ podatkowych. -HĪHOL takie
SRVWĊSRZDQLH jest prowadzone i zgromadzony PDWHULDá dowodowy pozwala na
jego ]DNRĔF]HQLH powinna E\ü QLH]ZáRF]QLH wydana decyzja XVWDODMąFD lub
RNUHĞODMąFD Z\VRNRĞü ]RERZLą]DĔ podatkowych, w celu wykazania ich w zaĞZLDGF]HQLX
§ 3. Nie PRĪQD RGPyZLü wydania ]DĞZLDGF]HQLD MHĪHOL nie jest PRĪOLZH zakoĔ
czenie SRVWĊSRZDQLD o którym mowa w § 2, przed XSá\ZHP terminu RNUHĞOonego w art. 306a § 5. :\GDMąF ]DĞZLDGF]HQLH organ podaje informacje o prowadzonym SRVWĊSRZDQLX
§ 4. Na ĪąGDQLH wnioskodawcy w ]DĞZLDGF]HQLX podaje VLĊ WDNĪH informacje:
1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:
a) SRVWĊSRZDQLH PDMąFH na celu ujawnienie jego ]DOHJáRĞFL podatkowych i
RNUHĞOHQLH ich Z\VRNRĞFL
b) SRVWĊSRZDQLH egzekucyjne w administracji, UyZQLHĪ w zakresie innych
QLĪ podatkowe ]RERZLą]DĔ wnioskodawcy,
c) SRVWĊSRZDQLH w sprawach o SU]HVWĊSVWZD skarbowe lub wykroczenia
skarbowe;
2) GRW\F]ąFH
a) okresów, z których SRFKRG]ą ]DOHJáRĞFL i ich W\WXáyZ
b) podatków, których termin SáDWQRĞFL ]RVWDá odroczony lub których SáDtQRĞü ]RVWDáD UR]áRĪRQD na raty.
§ 5. -HĪHOL ]DSáDWD ]DOHJáRĞFL podatkowej wraz z odsetkami za ]ZáRNĊ ]RVWDáD odroczona lub UR]áRĪRQD na raty, uznaje VLĊ ĪH podatnik, SáDWQLN lub inkasent, do
dnia XSá\ZX terminów, o których mowa w art. 49 § 1, nie posiada ]DOHJáRĞFL
podatkowych.
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§ 6. W zakresie, o którym mowa w art. 239d, uznaje VLĊ ĪH do czasu wydania ostatecznej decyzji nie istnieje ]DOHJáRĞü podatkowa.
Art. 306f.
§ 1. Organ podatkowy na wniosek osoby, która uprawdopodobni, ĪH PRĪH E\ü
VSDGNRELHUFą wydaje ]DĞZLDGF]HQLH o Z\VRNRĞFL znanych temu organowi zoERZLą]DĔ spadkodawcy wymienionych w art. 98 § 1 i 2.
§ 2. -HĪHOL SRVWĊSRZDQLH podatkowe w sprawie RNUHĞOHQLD lub ustalenia Z\VRNRĞFL
]RERZLą]DĔ podatkowych spadkodawcy nie ]RVWDáR ]DNRĔF]RQH w ]DĞZLDdczeniu podaje VLĊ SU]\EOLĪRQą Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD na podstawie posiadanych danych co do podstawy opodatkowania.
Art. 306g.
§ 1. Organy podatkowe w zakresie, o którym mowa w art. 112 § 1, Z\GDMą zaĞZLDGF]HQLH o Z\VRNRĞFL ]DOHJáRĞFL podatkowych ]E\ZDMąFHJR
1) na wniosek ]E\ZDMąFHJR
2) na wniosek nabywcy, za ]JRGą ]E\ZDMąFHJR
§ 2. W ]DĞZLDGF]HQLX o którym mowa w § 1, organ podatkowy RNUHĞOD Z\VRNRĞü
]DOHJáRĞFL podatkowych ]E\ZDMąFHJR na G]LHĔ wydania ]DĞZLDGF]HQLD
§ 3. Przepisy § 1–2 stosuje VLĊ odpowiednio do QDOHĪQRĞFL wymienionych w art.
107 § 2 pkt 2–4, REMĊW\FK zakresem RGSRZLHG]LDOQRĞFL nabywcy.
Art. 306h.
§ 1. Organy podatkowe, za ]JRGą podatnika, Z\GDMą ]DĞZLDGF]HQLH o Z\VRNRĞFL
]DOHJáRĞFL podatkowych podatnika na ĪąGDQLH
1) jednostek organizacyjnych, które na podstawie ustaw UHJXOXMąF\FK zasady
ich funkcjonowania uprawnione Vą do udzielania kredytów SRĪ\F]HN 
2) kontrahentów podatników SURZDG]ąF\FK G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą oraz
G]LHUĪDZFyZ i XĪ\WNRZQLNyZ QLHUXFKRPRĞFL – w zakresie opodatkowania
G]LHUĪDZLRQHM lub XĪ\WNRZDQHM QLHUXFKRPRĞFL
3) PDáĪRQND podatnika, z ]DVWU]HĪHQLHP § 2, a WDNĪH rozwiedzionego PDáĪRQND
w zakresie ]DOHJáRĞFL SRZVWDá\FK w czasie trwania ZVSyOQRĞFL PDMąWNRZHM
oraz innych osób wymienionych w art. 111;
4) wspólnika VSyáHN wymienionych w art. 115 § 1.
§ 2. Zgoda podatnika nie jest wymagana, MHĪHOL z ĪąGDQLHP wydania ]DĞZLDGF]HQLD
o którym mowa w § 1, Z\VWĊSXMH PDáĪRQHN podatnika SR]RVWDMąF\ z nim we
ZVSyOQRĞFL PDMąWNRZHM 0DáĪRQHN podatnika VNáDGD RĞZLDGF]HQLH o pozostawaniu z podatnikiem we ZVSyOQRĞFL PDMąWNRZHM pod rygorem odpowiedzialQRĞFL karnej za IDáV]\ZH zeznania.
Art. 306ha.
§ 1. Organ podatkowy na wniosek banku lub VSyáG]LHOF]HM kasy RV]F]ĊGQRĞFLRZRkredytowej ]DPLHU]DMąF\FK XG]LHOLü podatnikowi kredytu, za SLVHPQą ]JRGą podatnika, wydaje ]DĞZLDGF]HQLD GRW\F]ąFH jego wskazanych spraw podatkowych,
w tym deklaracji Z\ND]XMąF\FK zwrot podatku, o kwotach i terminach dokony2014-07-28
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wanych zwrotów oraz o ]DMĊFLDFK egzekucyjnych ZLHU]\WHOQRĞFL z W\WXáX zwrotu
podatku.
§ 2. Na wniosek banku lub VSyáG]LHOF]HM kasy RV]F]ĊGQRĞFLRZR-kredytowej, za piVHPQą ]JRGą podatnika, do ]DĞZLDGF]HQLD GRáąF]D VLĊ XZLHU]\WHOQLRQą NRSLĊ deklaracji Z\ND]XMąFHM zwrot podatku.
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Art. 306i.
§ 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje ]DĞZLDGF]HQLH o Z\VRNRĞFL
jego dochodu lub obrotu.
§ 2. W ]DĞZLDGF]HQLDFK GRW\F]ąF\FK Z\VRNRĞFL dochodu lub obrotu stwierdza VLĊ
Z\áąF]QLH czy wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem:
1) podatku od towarów i XVáXJ oraz podatku akcyzowego, z RNUHĞOHQLHP wysoNRĞFL obrotu;
2) podatku dochodowego (we wszystkich formach opodatkowania); w przypadku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – z RNUHĞOHQLHP Z\VRNRĞFL dochodu SU]\MĊWHJR do podstawy
opodatkowania, a w przypadku osób prawnych – z RNUHĞOHQLHP Z\VRNRĞFL
dochodu SU]\MĊWHJR do podstawy opodatkowania, jak UyZQLHĪ kwoty podatku QDOHĪQHJR
Art. 306j.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
[ WU\EZ\GDZDQLD]DĞZLDGF]HĔXZ]JOĊGQLDMąFZV]F]HJyOQRĞFLRGSRZLHGQLą
RUJDQL]DFMĊF]\QQRĞFL]ZLą]DQ\FK]Z\GDZDQLHP]DĞZLDGF]HĔ]
  WU\E Z\GDZDQLD ]DĞZLDGF]HĔ XZ]JOĊGQLDMąF Z V]F]HJyOQRĞFL RGSoZLHGQLąRUJDQL]DFMĊF]\QQRĞFL]ZLą]DQ\FK]Z\GDZDQLHP ]DĞZLDGF]HĔ
RUD] PRĪOLZRĞü GRUĊF]DQLD ]DĞZLDGF]HĔ Z IRUPLH GRNXPHQWX HOHNWUonicznego;>
2) ZáDĞFLZRĞü PLHMVFRZą i U]HF]RZą organów podatkowych do wydawania zaĞZLDGF]HĔ XZ]JOĊGQLDMąF rodzaj ]RERZLą]DQLD podatkowego;
3) wzór rejestru ]DĞZLDGF]HĔ oraz V]F]HJyáRZ\ sposób jego prowadzenia,
XZ]JOĊGQLDMąF WUHĞü wniosku o wydanie ]DĞZLDGF]HQLD GDWĊ ]áRĪHQLD wniosku lub Z\UDĪHQLD zgody na wydanie ]DĞZLDGF]HQLD sposób ]DáDWZLHQLD
wniosku, WUHĞü wydanego ]DĞZLDGF]HQLD oraz dane LGHQW\ILNXMąFH wnioskoGDZFĊ ELRUąF pod XZDJĊ uproszczenie i usprawnienie procesu wydawania
]DĞZLDGF]HĔ
4) wzór ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaĞZLDGF]HĔ oraz V]F]HJyáRZ\ sposób jej prowadzenia, XZ]JOĊGQLDMąF w
V]F]HJyOQRĞFL dane LGHQW\ILNXMąFH RVREĊ której dotyczy ]DĞZLDGF]HQLH
WUHĞü przekazanych lub otrzymanych informacji, dane LGHQW\ILNXMąFH RVREĊ
lub organ SU]HND]XMąF\ informacje;
5) wzory ]DĞZLDGF]HĔ uwzJOĊGQLDMąF w V]F]HJyOQRĞFL zakres danych wykazywanych w ]DĞZLDGF]HQLX oraz dane LGHQW\ILNXMąFH ZQLRVNRGDZFĊ i organ
Z\GDMąF\ ]DĞZLDGF]HQLH
6) wzór RĞZLDGF]HQLD o którym mowa w art. 306h § 2, XZ]JOĊGQLDMąF dane
LGHQW\ILNXMąFH PDáĪRQNyZ
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Art. 306k.
W sprawach nieuregulowanych w art. 306a–306i oraz art. 306l i art. 306m stosuje VLĊ
odpowiednio przepisy UR]G]LDáyZ 1–6, 8, 9 z Z\áąF]HQLHP art. 171a, UR]G]LDáyZ 10–
12, 14, 16 oraz 23 G]LDáX IV.
Art. 306l.
Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje ]DĞZLDGF]HQLH o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (certyfikat rezydencji).
Art. 306m.
§ 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje ]DĞZLDGF]HQLH o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
osoby fizycznej RVLąJDMąFHM przychody (dochody), o których mowa w art. 305n
§ 1, ze ĨUyGHá przychodów SRáRĪRQ\FK
1) w Republice Austrii, Królestwie Belgii, Wielkim .VLĊVWZLH Luksemburga,
.VLĊVWZLH Andory, .VLĊVWZLH Monako, lub
2) na terytoriach ]DOHĪQ\FK lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 3yáQRFQHM oraz Królestwa Niderlandów, stosownie do SRVWDQRZLHĔ umów w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z RV]F]ĊGQRĞFL osób fizycznych zawartych przez RzeczpoVSROLWą 3ROVNą z tymi terytoriami.
§ 2. W ]DĞZLDGF]HQLX o którym mowa w § 1, podaje VLĊ UyZQLHĪ ]JáRV]RQH organowi podatkowemu przez ZQLRVNRGDZFĊ
1) LPLĊ i nazwisko albo QD]ZĊ oraz adres podmiotu, który Z\SáDFD lub stawia
do dyspozycji przychody (dochody);
2) numer rachunku wnioskodawcy, a w przypadku jego braku – W\WXá prawny, z
którego wynika ZLHU]\WHOQRĞü VWDQRZLąFD SRGVWDZĊ Z\SáDW\ lub postawienia do dyspozycji przychodów (dochodów).
Art. 306n.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
wzory ]DĞZLDGF]HĔ o których mowa w art. 306l i art. 306m § 1, XZ]JOĊGQLDMąF zakres danych wykazywanych w ]DĞZLDGF]HQLDFK oraz dane LGHQW\ILNXMąFH wnioskoGDZFĊ i organ Z\GDMący ]DĞZLDGF]HQLH
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'=,$à IX
Zmiany w przepisach RERZLą]XMąF\FK przepisy SU]HMĞFLRZH i NRĔFRZH
5R]G]LDá 1
Zmiany w przepisach RERZLą]XMąF\FK
Art. 307–323. SRPLQLĊWH 
5R]G]LDá 2
Przepisy SU]HMĞFLRZH
Art. 324.
§ 1. Do spraw ZV]F]ĊW\FK a nierozpatrzonych przez organ podatkowy pierwszej
instancji przed dniem 1 stycznia 1998 r. stosuje VLĊ z ]DVWU]HĪHQLHP § 2, przepisy niniejszej ustawy.
§ 2. Wnioski ]áRĪRQH przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH niniejszej ustawy w sprawach:
1) odroczenia terminu SáDWQRĞFL podatku,
2) UR]áRĪHQLD na raty ]DSáDW\ podatku lub ]DOHJáRĞFL podatkowej,
3) SRWUąFHQLD ]RERZLą]DĔ podatkowych
– rozpatrywane Vą na podstawie przepisów ustawy o ]RERZLą]DQLDFK podatkowych.
Art. 325.
Przepis art. 22 § 4 stosuje VLĊ UyZQLHĪ do ]áRĪRQ\FK a nierozpatrzonych przed dniem
ZHMĞFLD w Ī\FLH niniejszej ustawy wniosków o zaniechanie poboru podatków.
Art. 326.
§ 1. Hipoteka ustawowa SRZVWDáD w okresie roku od dnia ZHMĞFLD w Ī\FLH niniejszej ustawy wygasa po XSá\ZLH 12 PLHVLĊF\ od dnia jej powstania, chyba ĪH
organ podatkowy ]áRĪ\ w tym czasie wniosek o jej wpis do NVLĊJL wieczystej.
§ 2. Hipoteki ustawowe SRZVWDáH przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH niniejszej ustawy
Z\JDVDMą MHĪHOL organ podatkowy nie ]áRĪ\ wniosku o ich wpis do NVLĊJL wieczystej w terminie 12 PLHVLĊF\ od dnia ZHMĞFLD w Ī\FLH niniejszej ustawy.
Art. 327.
:\JDVDMą zastawy ustawowe SRZVWDáH przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH niniejszej ustawy.
Art. 328.
:LHU]\WHOQRĞFL wobec Skarbu 3DĔVWZD lub SDĔVWZRZ\FK jednostek EXGĪHWRZ\FK
które VWDá\ VLĊ wymagalne do dnia RJáRV]HQLD niniejszej ustawy, PRJą SRGOHJDü poWUąFHQLX na zasadach przewidzianych w ustawie o ]RERZLą]DQLDFK podatkowych,
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MHĪHOL wniosek o dokonanie SRWUąFHQLD zostanie ]áRĪRQ\ przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH
niniejszej ustawy.
Art. 329.
Terminy przewidziane w:
1) art. 69 § 2 – stosuje VLĊ UyZQLHĪ do ]GDU]HĔ które QDVWąSLá\ przed dniem
ZHMĞFLD w Ī\FLH niniejszej ustawy;
2) art. 80 § 1 pkt 1 – stosuje VLĊ UyZQLHĪ MHĪHOL SáDWQLN w FLąJX PLHVLąFD poSU]HG]DMąFHJR G]LHĔ ZHMĞFLD w Ī\FLH niniejszej ustawy, SREUDá podatek nieQDOHĪQLH lub w Z\VRNRĞFL ZLĊNV]HM od QDOHĪQHM
Art. 330.
Zwrot QDGSáDW SRZVWDá\FK przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH niniejszej ustawy dokonywany jest na podstawie przepisów ustawy o ]RERZLą]DQLDFK podatkowych.
Art. 331.
§ 1. Prawo do skorygowania deklaracji, o którym mowa w art. 81 § 2, stosuje VLĊ
UyZQLHĪ do deklaracji ]áRĪRQ\FK przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH niniejszej ustawy.
§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, przepis art. 81 § 3 stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 332.
Do RGSRZLHG]LDOQRĞFL osób trzecich, o których mowa w ustawie o ]RERZLą]DQLDFK
podatkowych, z W\WXáX ]DOHJáRĞFL podatkowych SRZVWDá\FK przed dniem ZHMĞFLD w
Ī\FLH niniejszej ustawy stosuje VLĊ przepisy ustawy o ]RERZLą]DQLDFK podatkowych.
Art. 333.
Osoby prawne, o których mowa w art. 117, SRQRV]ą UyZQLHĪ RGSRZLHG]LDOQRĞü za
]DOHJáRĞFL podatkowe SRZVWDáH przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH niniejszej ustawy.
Art. 334.
§ 1. 2GZRáDQLD od decyzji XU]ĊGX skarbowego, wniesione do podatkowej komisji
RGZRáDZF]HM przed dniem 1 stycznia 1998 r., przekazuje VLĊ do dalszego prowadzenia ZáDĞFLZ\P izbom skarbowym. &]\QQRĞFL SRGMĊWH w toku SRVWĊSowania przez SRGDWNRZą NRPLVMĊ RGZRáDZF]ą SR]RVWDMą w mocy.
§ 2. Wnioski w sprawie wznowienia SRVWĊSRZDQLD ]DNRĔF]RQHJR GHF\]Mą ostaWHF]Qą Z\GDQą przez SRGDWNRZą NRPLVMĊ RGZRáDZF]ą a WDNĪH wnioski w
sprawie uchylenia, zmiany lub stwierdzenia QLHZDĪQRĞFL takiej decyzji rozpatrywane Vą przez L]EĊ VNDUERZą przy której G]LDáDáD ta komisja.
§ 3. Wnioski w sprawach, o których mowa w § 2, ]áRĪRQH przed dniem 1 stycznia
1998 r., rozpatrywane Vą na podstawie dotychczasowych przepisów Kodeksu
SRVWĊSRZDQLD administracyjnego.
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Art. 335.
2GZRáDQLD od decyzji wydanych na podstawie przepisów ustawy o ]RERZLą]DQLDFK
podatkowych, wniesione przed dniem 1 stycznia 1998 r., SRGOHJDMą rozpatrzeniu na
podstawie przepisów tej ustawy oraz dotychczasowych przepisów Kodeksu postĊ
powania administracyjnego.
Art. 336.
Wnioski o uchylenie lub ]PLDQĊ decyzji ostatecznej, na podstawie której strona naE\áD prawo, wniesione przed dniem 1 stycznia 1998 r., SRGOHJDMą rozpatrzeniu w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 155 i art. 177 Kodeksu SRVWĊSRZDQLD administracyjnego.
Art. 337.
ĩąGDQLH uchylenia, zmiany lub stwierdzenia QLHZDĪQRĞFL decyzji ostatecznej RNUHĞOaMąFHM Z\VRNRĞü ]DOHJáRĞFL podatkowej, wniesione przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
podlega rozpatrzeniu na zasadach przewidzianych w dotychczasowych przepisach
Kodeksu SRVWĊSRZDQLD administracyjnego.
Art. 338.
§ 1. Umarza VLĊ ZV]F]ĊWH z XU]ĊGX SRVWĊSRZDQLD w sprawie uchylenia, zmiany lub
stwierdzenia QLHZDĪQRĞFL decyzji ostatecznych, MHĪHOL decyzje te ]RVWDá\ wydane przed dniem 1 stycznia 1997 r., chyba ĪH strona wniesie o dalsze rozpoznanie sprawy.
§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy SRVWĊSRZDQLD w sprawach, o których mowa w art. 250.
Art. 339.
Przepisy art. 258 § 1 pkt 3–5, § 2 i 3 oraz art. 259 stosuje VLĊ UyZQLHĪ do decyzji wydanych przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH niniejszej ustawy.
Art. 340.
2ĞZLDGF]HQLD o których mowa w art. 278 § 3–5 oraz art. 279 § 3, VNáDGDQH Vą w
terminie 2 PLHVLĊF\ od dnia ZHMĞFLD w Ī\FLH niniejszej ustawy.
Art. 341.
-HĪHOL RERZLą]XMąFH przepisy SRZRáXMą VLĊ na XVWDZĊ o ]RERZLą]DQLDFK podatkowych lub RGV\áDMą ogólnie do przepisów o ]RERZLą]DQLDFK podatkowych, stosuje VLĊ
przepisy G]LDáX III niniejszej ustawy.
Art. 342.
§ 1. W okresie do dnia 31 grudnia 1999 r. instytucje finansowe wymienione w art.
182 PRJą Z\VWĊSRZDü do XU]ĊGX skarbowego, który ĪąGDá przekazania informacji, z wnioskami o ograniczenie zakresu ĪąGDQHM informacji i terminu jej
przekazania.
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§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, VNáDGDQ\ jest w terminie 14 dni od dnia
otrzymania ĪąGDQLD i wymaga uzasadnienia.
§ 3. 8U]ąG skarbowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku postanawia
ostatecznie o zakresie ĪąGDQ\FK informacji i terminie ich przekazania.
5R]G]LDá 3
Przepisy NRĔFRZH
Art. 343.
§ 1. 7UDFą moc:
1) dekret z dnia 16 maja 1956 r. o umarzaniu i udzielaniu ulg w VSáDFDQLX naOHĪQRĞFL SDĔVWZRZ\FK (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 ĞFLąJDQLD ]DOHJáRĞFL z
W\WXáX niektórych ]RERZLą]DĔ ZáDĞFLFLHOL QLHUXFKRPRĞFL wobec 3DĔVWZD
(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 ]RERZLą]DQLDFK 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. SRPLQLĊW\ 
Art. 344.
Ustawa wchodzi w Ī\FLH z dniem 1 stycznia 1998 r., z tym ĪH 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 ZFKRG]ą w Ī\FLH z dniem RJáRV]HQLD
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