
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 23 października 2008 r.

o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 334)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,

poz. 60, z późn. zm.)

Art. 14f.
§ 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł,

którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 2. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego
przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

<§ 2a. Zwrot nienależnej opłaty następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia
zakończenia postępowania w sprawie wydania interpretacji.>

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

Art. 14g.
§ 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający wymogów określonych

w art. 14b § 3 pozostawia się bez rozpatrzenia.
[§ 2. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia bez

uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty.]
§ 3. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które

służy zażalenie. Przepisy rozdziałów 14 i 16 działu IV stosuje się odpowiednio.

[Art. 14h.
W sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio przepisy art.
120, art. 121 § 1, art. 125, art. 129, art. 130, art. 135-137, art. 140, art. 143, art. 165a, art.
169 § 1 i 1a, art. 170 i art. 171 oraz przepisy rozdziału 5, 6, 10 i 23 działu IV.]

<Art. 14h.
W sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio przepisy
art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 129, art. 130, art. 135-137, art. 140, art. 143, art. 165a,
art. 169 § 1-2, art. 170 i art. 171 oraz przepisy rozdziału 5, 6, 10 i 23 działu IV.>
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Art. 33.
§ 1. Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na

majątku podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także na
majątku wspólnym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane,
a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o
charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu
majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję. W przypadku zabezpieczenia
na majątku wspólnym małżonków przepis art. 29 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Zabezpieczenia w okolicznościach wymienionych w § 1 można dokonać również w
toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, przed wydaniem decyzji:

1) ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego;
2) określającej wysokość zobowiązania podatkowego;
3) określającej wysokość zwrotu podatku.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2, zabezpieczeniu, z zastrzeżeniem art. 54 § 1
pkt 1, podlega również kwota odsetek za zwłokę należnych od zobowiązania na dzień
wydania decyzji o zabezpieczeniu.

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 2, organ podatkowy na podstawie posiadanych
danych co do wysokości podstawy opodatkowania określa w decyzji o zabezpieczeniu:

1) przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego, jeżeli zabezpieczenie następuje
przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 2 pkt 1;

2) przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego oraz kwotę odsetek za zwłokę
należnych od tego zobowiązania na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu, jeżeli
zabezpieczenie następuje przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 2 pkt 2.

[§ 5. Zabezpieczenie następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji albo w formie określonej w art. 33d. W razie złożenia wniosku o
zabezpieczenie w formie określonej w art. 33d zabezpieczenie w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie objętym tym wnioskiem, może
nastąpić po wydaniu postanowienia odmawiającego przyjęcia zabezpieczenia.]

[Art. 33d.
Wykonanie decyzji o zabezpieczeniu następuje przez przyjęcie przez organ podatkowy, na
wniosek strony, zabezpieczenia wykonania zobowiązania określonego w decyzji o
zabezpieczeniu wraz z odsetkami za zwłokę, w formie:

1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
2) poręczenia banku;
3) weksla z poręczeniem wekslowym banku;
4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
5) zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez

Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - według ich wartości nominalnej;
6) depozytu w gotówce.

Art. 33e.
§ 1. Gwarantem może być:
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1) bank krajowy, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji kredytowej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z
2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.);

2) krajowy zakład ubezpieczeń, główny oddział lub oddział zakładu ubezpieczeń w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.).

§ 2. Poręczycielem może być bank krajowy, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji
kredytowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe.

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wykaz gwarantów i poręczycieli, o których mowa w § 1 i 2, uwzględniając możliwość
wywiązywania się przez nich z przyjętych zobowiązań.

Art. 33f.
Strona może dowolnie wybrać formę lub formy zabezpieczenia, o których mowa w art. 33d.

Art. 33g.
W sprawie przyjęcia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d, wydaje się postanowienie, na
które przysługuje zażalenie.]

<Art. 33d.
§ 1. Zabezpieczenie wykonania decyzji nakładającej obowiązek podlegający

wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub
wykonanie decyzji o zabezpieczeniu, o którym mowa w art. 33, następuje w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo w formie określonej
w § 2.

§ 2. Zabezpieczenie wykonania decyzji następuje przez przyjęcie przez organ
podatkowy, na wniosek strony, zabezpieczenia wykonania zobowiązania
wynikającego z tej decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, w formie:

1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
2) poręczenia banku;
3) weksla z poręczeniem wekslowym banku;
4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
5) zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych

przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – według ich wartości
nominalnej;

6) uznania kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego;
7) pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego,

potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową,
do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na
rachunku lokaty terminowej.

§ 3. W razie złożenia wniosku o zabezpieczenie w formie określonej w § 2
zabezpieczenie w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
w zakresie objętym tym wnioskiem, może nastąpić po wydaniu postanowienia o
odmowie przyjęcia zabezpieczenia.

§ 4. Jeżeli wniosek o zabezpieczenie w formie określonej w § 2 złożono po ustanowieniu
zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
zakres zabezpieczenia ustanowionego w trybie przepisów o postępowaniu
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egzekucyjnym w administracji uchyla się lub zmienia, w zakresie przyjętego
zabezpieczenia.

Art. 33e.
Gwarantem lub poręczycielem może być 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 i Nr 273, poz. 2703).

Art. 33f.
§ 1. Strona może dowolnie wybrać formę lub formy zabezpieczenia, o których mowa

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

może wystąpić o przedłużenie terminu przyjętego zabezpieczenia.
Art. 33g.

W sprawie przyjęcia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2,  lub przedłużenia
terminu przyjętego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33f § 2, wydaje się
postanowienie, na które przysługuje zażalenie.>

[Art. 36.
§ 1. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela przedmiotu

hipoteki i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed hipotekami ustanowionymi
dla zabezpieczenia innych należności.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli przedmiot hipoteki przymusowej ustanowionej dla
zabezpieczenia należności, o których mowa w art. 34 § 1, jest obciążony hipoteką
ustanowioną dla zabezpieczenia należności z tytułu kredytu bankowego, a także w
sytuacji, gdy wierzytelność z takiego kredytu została zbyta na rzecz funduszu
sekurytyzacyjnego w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych. W tym
przypadku o pierwszeństwie zaspokojenia decyduje kolejność wniosków o dokonanie
wpisów.]

[Art. 39.
§ 1. W toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej podatnik, płatnik, inkasent,

wspólnicy spółki cywilnej lub inne osoby trzecie odpowiadające za zaległości
podatkowe na żądanie organu podatkowego obowiązani są do wyjawienia
nieruchomości oraz przysługujących im praw majątkowych, które mogą być
przedmiotem hipoteki, jeżeli zachodzą przesłanki dokonania zabezpieczenia.

§ 2. Wyjawienia dokonuje się w formie oświadczenia składanego pod rygorem
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Przed odebraniem oświadczenia organ
podatkowy jest obowiązany uprzedzić składającego oświadczenie o odpowiedzialności
karnej za fałszywe zeznania.

§ 3. (uchylony).
§ 3a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze

rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia, o którym mowa w § 2, uwzględniający
dane identyfikujące osobę składającą oświadczenie, rodzaj, miejsce położenia i
powierzchnię nieruchomości, rodzaj prawa majątkowego, które może być przedmiotem
hipoteki, miejsce położenia rzeczy, w stosunku do której przysługuje prawo majątkowe,
numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów i oznaczenie sądu właściwego do
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prowadzenia księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz ich stan prawny wraz z
ewentualnymi obciążeniami.]

<Art. 39.
§ 1. W toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, jeżeli zachodzi

uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego, organ podatkowy
wzywa stronę postępowania lub kontrolowanego do złożenia oświadczenia o:

1) nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem
hipoteki przymusowej;

2) rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być
przedmiotem zastawu skarbowego.

§ 2. Strona lub kontrolowany mogą odmówić złożenia oświadczenia.
§ 3. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe

zeznania. Odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania nie podlega niepodanie
szacunkowej wartości rzeczy lub praw majątkowych albo podanie wartości
nieodpowiadającej rzeczywistej wartości ujawnionych rzeczy lub praw.

§ 4. Organ podatkowy jest obowiązany uprzedzić osobę wezwaną o prawie odmowy
złożenia tego oświadczenia oraz o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitości
składanych oświadczeń określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
oświadczenia, o którym mowa w § 1, uwzględniając:

1) dane identyfikujące osobę składającą oświadczenie;
2) rodzaj, miejsce położenia i powierzchnię nieruchomości, rodzaj prawa

majątkowego, które może być przedmiotem hipoteki przymusowej, miejsce
położenia rzeczy, w stosunku do której przysługuje prawo majątkowe, numer
księgi wieczystej lub zbioru dokumentów i oznaczenie sądu właściwego do
prowadzenia księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, stan prawny
nieruchomości wraz z ewentualnymi obciążeniami oraz szacunkową wartość
nieruchomości lub praw;

3) rodzaj rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych, które mogą
być przedmiotem zastawu skarbowego, dane identyfikujące te rzeczy lub
prawa, ich stan prawny wraz z ewentualnymi obciążeniami oraz szacunkową
wartość rzeczy ruchomych lub praw.>

[Art. 45.
Spisu rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu
skarbowego, dokonuje organ podatkowy. Przepisy art. 39 § 1 i 2 stosuje się odpowiednio.]

<Art. 45.
Spisu rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych, które mogą być
przedmiotem zastawu skarbowego, dokonuje organ podatkowy.>

[Art. 45a.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia,
wzór formularza oświadczenia o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach
majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego, uwzględniający dane
identyfikujące osobę składającą oświadczenie, rodzaj, wartość i dane identyfikacyjne rzeczy,
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rodzaj i wartość prawa majątkowego, które może być przedmiotem zastawu skarbowego, ich
stan prawny wraz z ewentualnymi obciążeniami.]

Art. 54.
§ 1. Odsetek za zwłokę nie nalicza się:

1) za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty zobowiązania, jeżeli objęte
zabezpieczeniem środki pieniężne, w tym kwoty uzyskane ze sprzedaży objętych
zabezpieczeniem rzeczy lub praw, zostały zaliczone na poczet zaległości
podatkowych;

2) za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 227 § 1, do
dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy;

3) za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 139 § 3, do
dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego, jeżeli decyzja organu
odwoławczego nie została wydana w terminie, o którym mowa w art. 139 § 3;

4) w przypadku zawieszenia postępowania z urzędu - od dnia wydania postanowienia
o zawieszeniu postępowania do dnia doręczenia postanowienia o podjęciu
zawieszonego postępowania;

5) jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty
dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską Spółkę Akcyjną" za polecenie
przesyłki listowej;

[6) za okres od dnia wszczęcia kontroli podatkowej do dnia doręczenia decyzji w
sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, jeżeli postępowanie
podatkowe nie zostało wszczęte w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia
kontroli;]

7) za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji
organu pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 3
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania;

7a) za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji, od
zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub
oczywistymi omyłkami, jeżeli w tym okresie nie zostały one ujawnione przez organ
podatkowy;

8) w zakresie przewidzianym w odrębnych ustawach.
§ 2. Przepisu § 1 pkt 3 i 7 nie stosuje się, jeżeli do opóźnienia w wydaniu decyzji

przyczyniła się strona lub jej przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn
niezależnych od organu.

[§ 3. Przepisy § 1 pkt 2, 3, 6 i 7 stosuje się również w razie uchylenia decyzji i przekazania
sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji.]

<§ 3. Przepisy § 1 pkt 2, 3 i 7 stosuje się również w razie uchylenia decyzji i
przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności
decyzji.>

§ 4. Przepis § 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio w razie przeniesienia na poczet zobowiązań
podatkowych zajętych uprzednio rzeczy lub praw majątkowych.

[§ 5. Przepisu § 1 pkt 6 nie stosuje się w razie skorygowania deklaracji po zakończeniu
kontroli podatkowej - w zakresie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
wynikających z tej korekty.]
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Art. 56.
§ 1. Stawka odsetek za zwłokę wynosi 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu

lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim.
<§ 1a. W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z

uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia
korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w
wysokości 75% stawki, o której mowa w § 1. Stawka odsetek za zwłokę jest
zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.

§ 1b. Przepisu § 1a nie stosuje się do korekty deklaracji:
1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli

podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po
zakończeniu kontroli podatkowej;

2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.>
§ 2. Stawka odsetek za zwłokę ulega obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu

odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania
kredytu lombardowego, poczynając od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie.

[§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia,
stawkę odsetek za zwłokę w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski".]

<§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” stawkę odsetek za zwłokę, o której mowa w § 1, oraz obniżoną stawkę
odsetek za zwłokę, o której mowa w § 1a.>

Art. 60.
§ 1. Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

1) przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu
podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez
płatnika lub inkasenta;

2) w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub
rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na
podstawie polecenia przelewu.

<§ 1a. W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego podatnika w banku lub
instytucji kredytowej niemających siedziby lub oddziału na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej za termin zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia
tego rachunku, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym
organu podatkowego w terminie 5 kolejnych dni roboczych. W razie przekroczenia
tego terminu za termin zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachunku
bankowym organu podatkowego.>

[§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do wpłat dokonywanych przez płatnika lub inkasenta.
§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw łączności i Prezesem Narodowego Banku Polskiego, może
określić, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia



- 8 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

przelewu na rachunek organu podatkowego, uwzględniając dane identyfikujące
wpłacającego oraz tytuł wpłaty.]

<§ 2. Przepisy § 1 i 1a stosuje się również do wpłat dokonywanych przez płatnika lub
inkasenta.

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw łączności i po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku
Polskiego, może określić, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wpłaty
gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego,
uwzględniając dane identyfikujące wpłacającego oraz tytuł wpłaty.>

§ 4. Zlecenia płatnicze na rzecz organów podatkowych mogą być składane również w
formie dokumentu elektronicznego przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez
banki lub inną instytucję finansową uprawnioną do przyjmowania zleceń płatniczych
albo w inny sposób uzgodniony z bankiem lub inną instytucją przyjmującą zlecenie.

§ 5. Zlecenie płatnicze, o którym mowa w § 4, powinno zawierać dane identyfikujące
wpłacającego, w tym numer identyfikacji podatkowej, oraz powinno wskazywać tytuł
wpłaty, przy czym niepodanie lub błędne podanie tych informacji stanowi podstawę do
odmowy realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu.

§ 6. Rozliczanie płatności na rzecz organów podatkowych następuje poprzez
międzybankowy system rozliczeń elektronicznych w krajowej organizacji
rozliczeniowej lub poprzez system elektronicznych rozrachunków międzyoddziałowych
Narodowego Banku Polskiego.

Art. 61.
§ 1. Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i

obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i
rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.

§ 1a. Zapłata opłaty skarbowej przez podatników, o których mowa w § 1, może nastąpić w
gotówce.

<§ 1b. Zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz.
1095, z późn. zm.) może nastąpić również w gotówce.>

§ 2. Formę rozliczeń, o której mowa w § 1, stosuje się również do wpłat kwot podatków
pobranych przez płatników, jeżeli płatnicy spełniają warunki określone w § 1.

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się:
1) do zapłaty podatków nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
2) gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana

papierami wartościowymi lub znakami akcyzy;
3) do pobierania podatków przez płatników lub inkasentów.

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia,
dopuścić zapłatę niektórych podatków papierami wartościowymi, określając
szczegółowe zasady stosowania tej formy zapłaty podatku, termin i sposób dokonania
zapłaty, rodzaj papieru wartościowego oraz sposób obliczenia jego wartości dla potrzeb
zapłaty podatku.
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<Art. 61a.
§ 1. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą, w drodze uchwały,

dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody odpowiednio budżetu gminy,
powiatu lub województwa, kartą płatniczą.

§ 2. W przypadku wymienionym w § 1 za termin dokonania zapłaty podatku uważa się
dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, płatnika lub inkasenta lub
rachunku podatnika, płatnika lub inkasenta w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej.>

Art. 62.
§ 1. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się

na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności,
chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty.

§ 2. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek, dokonaną wpłatę
zalicza się na poczet zaliczki, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie
płatności.

§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dokonywania wpłat na poczet rat, na jakie
rozłożono podatek lub zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę oraz rat
podatku.

§ 4. Do wpłat zaliczanych na poczet zaległości podatkowej stosuje się art. 55 § 2. W sprawie
zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych wydaje się postanowienie, na które
służy zażalenie.

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do wpłat dokonywanych przez płatników,
inkasentów, następców prawnych oraz osoby trzecie.

<Art. 62a.
Przepisy dotyczące zapłaty podatku stosuje się odpowiednio do zaliczenia na poczet
zobowiązania podatkowego środków pieniężnych przyjętych jako zabezpieczenie na
podstawie art. 33d § 2 pkt 6 i 7.>

Art. 64.
§ 1. Zobowiązania podatkowe oraz zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w

podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podlegają, na wniosek podatnika,
potrąceniu z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec
Skarbu Państwa z tytułu:

[1) prawomocnego wyroku sądowego wydanego na podstawie art. 417 lub 419
Kodeksu cywilnego;

2) prawomocnej ugody sądowej zawartej w związku z zaistnieniem okoliczności
przewidzianych w art. 417 lub 419 Kodeksu cywilnego;]

<1) prawomocnego wyroku sądowego wydanego na podstawie art. 417 lub art.
4172 Kodeksu cywilnego;

2) prawomocnej ugody sądowej zawartej w związku z zaistnieniem okoliczności
przewidzianych w art. 417 lub art. 4172 Kodeksu cywilnego;>
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3) nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości na cele uzasadniające jej
wywłaszczenie lub wywłaszczenia nieruchomości na podstawie przepisów o
gospodarce nieruchomościami;

4) odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
uzyskanego na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego;

5) odszkodowania uzyskanego na podstawie przepisów o uznaniu za nieważne
orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz bytu
Państwa Polskiego;

6) odszkodowania orzeczonego w decyzji organu administracji rządowej.
[§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do wzajemnych, bezspornych i wymagalnych

wierzytelności podatnika wobec państwowych jednostek budżetowych z tytułu robót
budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez niego w trybie przepisów o
zamówieniach publicznych, pod warunkiem że potrącenie dokonywane jest przez tego
podatnika i z tej wierzytelności.]

<§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do wzajemnych, bezspornych i wymagalnych
wierzytelności podatnika wobec państwowych jednostek budżetowych z tytułu
zamówień wykonanych przez niego na podstawie umów zawartych w trybie
przepisów o zamówieniach publicznych, pod warunkiem że potrącenie jest
dokonywane przez tego podatnika i z tej wierzytelności.>

§ 2a. Do potrącenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę przepis art. 55 § 2
stosuje się odpowiednio.

§ 3. Potrącenia z tytułów wymienionych w § 1 i 2 można również dokonać z urzędu.
§ 4. Na wniosek podatnika wierzytelności z tytułów wymienionych w § 1 i 2 mogą być

również zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
§ 5. Potrącenie następuje z dniem:

1) złożenia wniosku, który został uwzględniony;
2) wydania z urzędu postanowienia o potrąceniu.

§ 6. Odmowa potrącenia następuje w drodze decyzji.
§ 6a. Potrącenie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
§ 7. Jednostka budżetowa, której zobowiązanie zostało potrącone z wierzytelności

podatnika, jest obowiązana wpłacić równowartość wygasłego podatku do organu
podatkowego w terminie 7 dni od dnia dokonania potrącenia. Od niewpłaconej w
terminie równowartości wygasłego podatku nalicza się odsetki za zwłokę.

Art. 65.
§ 1. Uprawnienie, o którym mowa w art. 64 § 1, przysługuje również podatnikom w

stosunku do gminy, powiatu lub województwa z tytułu:
[1) prawomocnego wyroku sądowego wydanego na podstawie art. 4201 Kodeksu

cywilnego;
2) prawomocnej ugody sądowej zawartej w związku z zaistnieniem okoliczności

przewidzianych w art. 4201 Kodeksu cywilnego;]
<1) prawomocnego wyroku sądowego wydanego na podstawie art. 417 lub art.

4172 Kodeksu cywilnego;
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2) prawomocnej ugody sądowej zawartej w związku z zaistnieniem okoliczności
przewidzianych w art. 417 lub art. 4172 Kodeksu cywilnego;>

3) nabycia przez gminę, powiat lub województwo nieruchomości na cele
uzasadniające jej wywłaszczenie lub wywłaszczenia nieruchomości na podstawie
przepisów o gospodarce nieruchomościami;

4) odszkodowania orzeczonego w decyzji wydanej przez wójta, burmistrza
(prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa.

§ 2. Przepisy art. 64 § 2-7 stosuje się odpowiednio.

Art. 70.
§ 1. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
§ 2. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
1) od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, do dnia terminu

płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub
ostatniej raty zaległości podatkowej;

2) od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności
podatku, wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia
upływu przedłużonego terminu.

§ 3. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu
terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu
uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego.

§ 4. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka
egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu
przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym
zastosowano środek egzekucyjny.

§ 5. (uchylony).
§ 6. Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje zawieszony z dniem:

1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie
skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z
niewykonaniem tego zobowiązania;

2) wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego
zobowiązania;

3) wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia
stosunku prawnego lub prawa[.]<;>

<4) doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, o którym mowa w art.
33d § 2, lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.>

§ 7. Termin przedawnienia biegnie dalej od dnia następującego po dniu:
1) prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub

wykroczenie skarbowe;
2) doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze

stwierdzeniem jego prawomocności;
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3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia
lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa[.]<;>

<4) wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu;
5) zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.>
§ 8. Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub

zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te
mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Art. 73.
§ 1. Nadpłata powstaje, z zastrzeżeniem § 2, z dniem:

1) zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od
należnej;

2) pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od
należnej;

3) zapłaty przez płatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego
odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie
lub w wysokości większej od należnej;

4) wpłacenia przez płatnika lub inkasenta podatku w wysokości większej od
wysokości pobranego podatku;

5) zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o
odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania
podatkowego spadkodawcy, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w
wysokości większej od należnej[;]<.>

[6) złożenia korekty deklaracji w podatku od towarów i usług obniżającej wysokość
zobowiązania podatkowego, w związku ze zwiększeniem kwoty podatku naliczonego
lub obniżeniem kwoty podatku należnego w rozumieniu przepisów o podatku od
towarów i usług.]

§ 2. Nadpłata powstaje z dniem złożenia:
1) zeznania rocznego - dla podatników podatku dochodowego;
2) deklaracji podatku akcyzowego - dla podatników podatku akcyzowego;
3) deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy - dla jednoosobowych spółek Skarbu

Państwa i przedsiębiorstw państwowych.

Art. 79.
§ 1. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie może zostać wszczęte w czasie

trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w okresie między
zakończeniem kontroli a wszczęciem postępowania - w zakresie zobowiązań
podatkowych, których dotyczy postępowanie lub kontrola.

[§ 2. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 1, po upływie 5 lat od dnia:

a) pobrania przez płatnika podatku nienależnie lub w wysokości większej od
należnej,
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b) uprawomocnienia się decyzji o uchyleniu lub zmianie decyzji, na podstawie
której płatnik dokonał obliczenia podatku,

c) (uchylona);
2) w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 2 pkt 1 lit. a i b oraz w pkt 2 lit. a i b -

po upływie 5 lat od dnia złożenia zeznania (deklaracji);
3) w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 2 pkt 1 lit. c oraz w pkt 2 lit. c - po

upływie 5 lat od dnia, w którym dokonano wpłaty podatku.]
<§ 2. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 1, po upływie 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym:

a) płatnik pobrał podatek nienależnie lub w wysokości większej od należnej,
b) uprawomocniła się decyzja o uchyleniu lub zmianie decyzji, na podstawie

której płatnik dokonał obliczenia podatku;
2) w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 2 pkt 1 lit. a i b oraz w pkt 2 lit. a i

b – po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożono
zeznanie (deklarację);

3) w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 2 pkt 1 lit. c oraz w pkt 2 lit. c – po
upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpłaty
podatku.>

§ 3. Przepisu § 2 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe przewidują inny tryb zwrotu
podatku.

Art. 82.
§ 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i
przekazywania informacji:

1) na pisemne żądanie organu podatkowego - o zdarzeniach wynikających ze
stosunków cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć wpływ na
powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób
lub jednostek, z którymi zawarto umowę;

2) bez wezwania przez organ podatkowy - o umowach zawartych z nierezydentami w
rozumieniu przepisów prawa dewizowego;

3) w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
§ 2. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązane są do sporządzania i

przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w formie
dokumentu elektronicznego, comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych
rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w
terminie do 7. dnia następnego miesiąca.

§ 2a. Jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na pisemne żądanie
naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego obowiązane są do
sporządzenia i przekazania informacji o składkach płatnika i ubezpieczonego.

§ 2b. (uchylony).
<§ 2c. Informacje, o których mowa w § 2, minister właściwy do spraw finansów

publicznych udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów
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celnych, dyrektorom izb skarbowych, dyrektorom izb celnych oraz dyrektorom
urzędów kontroli skarbowej.>

§ 3. Banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz inne instytucje finansowe,
na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub jego
upoważnionego przedstawiciela, są obowiązane do udzielenia informacji w razie
wystąpienia władz państw obcych - w zakresie i na zasadach określonych w rozdziale 2
działu VIIa oraz wynikających z ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania i innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska.

§ 4. Żądanie, o którym mowa w § 3, oznacza się klauzulą: "Tajemnica skarbowa", a jego
przekazanie następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających
informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową w rozumieniu przepisów o
ochronie informacji niejawnych.

§ 5. Organ podatkowy określa zakres żądanych informacji, o których mowa w § 1 pkt 1 i §
2a, oraz termin ich przekazania.

§ 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) przypadki oraz zakres informacji, o których mowa w § 1 pkt 2, a także szczegółowe

zasady, termin oraz tryb ich sporządzania i przekazywania, ze szczególnym
uwzględnieniem powiązań kapitałowych oraz nadzorczych pomiędzy rezydentami i
nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego oraz posiadania przez
nierezydentów przedsiębiorstw, oddziałów i przedstawicielstw na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) organy administracji rządowej lub samorządowej obowiązane do przekazywania
informacji podatkowych bez wezwania przez organ podatkowy, zakres tych
informacji, a także tryb ich sporządzania oraz terminy przekazywania.

§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych mając na uwadze usprawnienie
przekazywania i przetwarzania informacji, o których mowa w § 2, określi, w drodze
rozporządzenia:

1) format i tryb przekazywania dokumentu elektronicznego, uwzględniając jego
zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem;

2) wzór informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych oraz
rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, o których
mowa w § 2, uwzględniając numer rachunku, datę jego założenia albo likwidacji,
dane identyfikujące posiadacza rachunku, w tym nazwisko i imię lub nazwę
posiadacza, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, rodzaj i numer identyfikatora
posiadacza rachunku, kod kraju posiadacza rachunku, numer identyfikacji
podatkowej.

§ 8. Obowiązek określony w § 2 może być wykonany za pośrednictwem instytucji, o
których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Art. 112.
[§ 1. Nabywca:

1) przedsiębiorstwa,
2) zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
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3) składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą
wymienionych w § 2, jeżeli ich wartość jednostkowa w dniu zbycia wynosi co
najmniej 15.000 zł

- odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia
nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.]

<§ 1. Nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia
nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych
zaległościach.>

[§ 2. Składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią aktywa
trwałe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, z wyłączeniem należności
długoterminowych, udzielonych pożyczek i długoterminowych rozliczeń
międzyokresowych.]

[§ 3. Zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego
przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub składników majątku.]

<§ 3. Zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.>

§ 4. Zakres odpowiedzialności nabywcy nie obejmuje:
1) należności wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1;
2) odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz oprocentowania, o którym

mowa w art. 107 § 2 pkt 3, powstałych po dniu nabycia.
§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się do nabywców będących małżonkami lub członkami rodziny

podatnika, o których mowa w art. 111 § 3.
§ 6. Nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w

zaświadczeniu, o którym mowa w art. 306g.
[§ 7. Nabywca odpowiada również za zaległości podatkowe i inne należności zbywcy,

wymienione w art. 107 § 2 pkt 2-4, z zastrzeżeniem § 4 pkt 2, powstałe po dniu wydania
zaświadczenia, o którym mowa w art. 306g, a przed dniem nabycia przedsiębiorstwa,
jego części lub składników majątku, jeżeli od dnia wydania zaświadczenia do dnia
zbycia:

1) upłynęło 30 dni - w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego części;
2) upłynęły 3 dni - w przypadku zbycia składników majątku.]

<§ 7. Nabywca odpowiada również za zaległości podatkowe i inne należności zbywcy,
wymienione w art. 107 § 2 pkt 2-4, z zastrzeżeniem § 4 pkt 2, powstałe po dniu
wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 306g, a przed dniem nabycia
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jeżeli od dnia wydania
zaświadczenia do dnia zbycia upłynęło więcej niż 30 dni.>

<Art. 112a.
Przepisu art. 112 nie stosuje się do nabycia w postępowaniu egzekucyjnym oraz
upadłościowym.>
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Art. 114.
§ 1. Właściciel, samoistny posiadacz lub użytkownik wieczysty rzeczy lub prawa

majątkowego pozostający z użytkownikiem danej rzeczy lub prawa majątkowego w
związku, o którym mowa w § 2, odpowiada za zaległości podatkowe użytkownika
powstałe w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez użytkownika, jeżeli
dana rzecz lub prawo są związane z działalnością gospodarczą lub służą do jej
prowadzenia.

[§ 2. Związek, o którym mowa w § 1, ma miejsce, gdy podczas trwania użytkowania między:
1) właścicielem, samoistnym posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym rzeczy lub

prawa majątkowego i jej użytkownikiem lub
2) osobami pełniącymi funkcje zarządzające, nadzorcze albo kontrolne w podmiocie

będącym właścicielem, samoistnym posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym
rzeczy lub prawa majątkowego i w podmiocie będącym jego użytkownikiem

- istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym, w
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, lub wynikające ze stosunku pracy.]

<§ 2. Związek, o którym mowa w § 1, ma miejsce, gdy podczas trwania użytkowania
między:

1) właścicielem, samoistnym posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym rzeczy
lub prawa majątkowego a ich użytkownikiem lub

2) osobami pełniącymi funkcje zarządzające, nadzorcze albo kontrolne w
podmiocie będącym właścicielem, samoistnym posiadaczem lub
użytkownikiem wieczystym rzeczy lub prawa majątkowego a osobami
pełniącymi takie funkcje w podmiocie będącym ich użytkownikiem

- istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym lub majątkowym w
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym albo wynikające ze stosunku
pracy.>

§ 3. Odpowiedzialność, o której mowa w § 1, ograniczona jest do równowartości rzeczy lub
praw majątkowych będących przedmiotem użytkowania.

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów
o podobnym charakterze.

Art. 114a.
§ 1. Dzierżawca lub użytkownik nieruchomości odpowiada całym swoim majątkiem

solidarnie z podatnikiem będącym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub
posiadaczem samoistnym nieruchomości za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań
podatkowych wynikających z opodatkowania nieruchomości, powstałych podczas
trwania dzierżawy lub użytkowania.

<§ 1a. Przepis § 1 stosuje się, jeżeli między dzierżawcą lub użytkownikiem a
podatnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym lub
majątkowym w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym albo wynikające ze
stosunku pracy.>

§ 2. Zakres odpowiedzialności dzierżawcy lub użytkownika nieruchomości nie obejmuje
należności wymienionych w art. 107 § 2.
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Art. 115.
[§ 1. Wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki

komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, niebędący akcjonariuszem, odpowiada
całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości
podatkowe spółki i wspólników, wynikające z działalności spółki.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości
podatkowe z tytułu zobowiązań powstałych w okresie, gdy był on wspólnikiem. Za
zobowiązania podatkowe powstałe, na podstawie odrębnych przepisów, po rozwiązaniu
spółki odpowiadają osoby będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.]

<§ 1. Wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki
komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem
solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości
podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy
był on wspólnikiem, oraz zaległości wymienione w art. 52 powstałe w czasie, gdy
był on wspólnikiem. Za zobowiązania podatkowe powstałe, na podstawie
odrębnych przepisów, po rozwiązaniu spółki odpowiadają osoby będące
wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.>

§ 3. (uchylony).
§ 4. Orzeczenie o odpowiedzialności, o której mowa w § 1, za zaległości podatkowe spółki z

tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1
nie wymaga uprzedniego wydania decyzji, o których mowa w art. 108 § 2 pkt 2. W tym
przypadku określenie wysokości zobowiązań podatkowych spółki, orzeczenie o
odpowiedzialności płatnika (inkasenta), zwrocie zaliczki na naliczony podatek od
towarów i usług lub określenie wysokości należnych odsetek za zwłokę następuje w
decyzji, o której mowa w art. 108 § 1.

§ 5. Przepis § 4 stosuje się również w przypadku rozwiązania spółki.

Art. 116.
§ 1. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji
odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli
egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek
zarządu:

1) nie wykazał, że:
a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto

postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe)
albo

b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania
zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło
bez jego winy;

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości
podatkowych spółki w znacznej części.
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[§ 2. Odpowiedzialność członków zarządu, określona w § 1, obejmuje zaległości podatkowe
z tytułu zobowiązań, które powstały w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka
zarządu.]

<§ 2. Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu
zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich
obowiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 powstałe w
czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.>

§ 3. W przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka
akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, za zaległości podatkowe spółki odpowiada
jej pełnomocnik albo odpowiadają wspólnicy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany.
Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się również do byłego członka zarządu oraz byłego pełnomocnika
lub wspólnika spółki w organizacji.

[Art. 119.
§ 1. Kwota, o której mowa w art. 41 § 1 i w art. 112 § 1 pkt 3, podlega w każdym roku

podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do
analogicznego okresu poprzedniego roku, a jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną,
kwota nie ulega zmianie.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Prezesem
Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do dnia 15 sierpnia danego
roku, kwoty, o których mowa w art. 41 § 1 i w art. 112 § 1 pkt 3, z zaokrągleniem do
pełnych setek złotych (z pominięciem dziesiątek złotych).]

<Art. 119.
§ 1. Kwota, o której mowa w art. 41 § 1, podlega w każdym roku podwyższeniu w

stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do
analogicznego okresu poprzedniego roku, a jeżeli wskaźnik ten ma wartość
ujemną, kwota nie ulega zmianie.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Prezesem
Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do dnia 15 sierpnia
danego roku, kwotę, o której mowa w art. 41 § 1, w zaokrągleniu do pełnych setek
złotych, z pominięciem dziesiątek złotych.>

Art. 159.
§ 1. W wezwaniu należy wskazać:

1) nazwę i adres organu podatkowego;
2) imię i nazwisko osoby wzywanej;
3) w jakiej sprawie i w jakim charakterze oraz w jakim celu osoba ta zostaje wezwana;
4) czy osoba wezwana powinna stawić się osobiście lub przez pełnomocnika, czy też

może złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie;
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5) termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce
zgłoszenia się osoby wzywanej lub jej pełnomocnika;

6) skutki prawne niezastosowania się do wezwania.
<§ 1a. W przypadku wzywania strony na przesłuchanie w wezwaniu należy również

poinformować o prawie odmowy wyrażenia zgody na przesłuchanie i o związanej z
tym możliwości niestawienia się na wezwanie.>

§ 2. Wezwanie powinno być podpisane przez pracownika organu podatkowego, z podaniem
imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby podpisującej.

Art. 160.
[§ 1. W sprawach uzasadnionych ważnym interesem adresata lub gdy stan sprawy tego

wymaga, wezwania można dokonać telegraficznie lub telefonicznie albo przy użyciu
innych środków łączności, z podaniem danych wymienionych w art. 159 § 1.]

<§ 1. W sprawach uzasadnionych ważnym interesem adresata lub gdy stan sprawy
tego wymaga, wezwania można dokonać telegraficznie lub telefonicznie albo przy
użyciu innych środków łączności, z podaniem danych wymienionych w art. 159 § 1
i 1a.>

§ 2. Wezwanie przekazane w sposób określony w § 1 powoduje skutki prawne tylko wtedy,
gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej treści i w odpowiednim
terminie.

Art. 165.
§ 1. Postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.
§ 2. Wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia.
§ 3. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi

podatkowemu, z zastrzeżeniem art. 165a.
§ 3a. O wszczęciu postępowania na wniosek jednej ze stron organ podatkowy zawiadamia

wszystkie pozostałe osoby będące stroną w sprawie.
§ 3b. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione za pomocą środków

komunikacji elektronicznej jest dzień otrzymania żądania przez organ podatkowy lub
przez jednostkę informatyczną obsługi administracji podatkowej.

§ 4. Datą wszczęcia postępowania z urzędu jest dzień doręczenia stronie postanowienia o
wszczęciu postępowania.

§ 5. Przepisów § 2 i § 4 nie stosuje się do postępowania w sprawie:
1) ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane

są corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość
zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie;

2) umorzenia zaległości podatkowych w przypadkach, o których mowa w art. 67d
§ 1[.]<;>

<3) nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.>
§ 6. W postępowaniu przed organami celnymi w sprawach dotyczących podatku od towarów

i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów, w przypadku, o którym
mowa w art. 23 ust. 2 Prawa celnego, organ celny nie wydaje postanowienia o
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wszczęciu postępowania. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę przyjęcia
zgłoszenia celnego.

§ 7. Organ podatkowy nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania w przypadku
złożenia zeznania podatkowego przez podatników podatku od spadków i darowizn. W
tym przypadku za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę złożenia zeznania.

Art. 165a.
§ 1. Gdy żądanie, o którym mowa w art. 165, zostało wniesione przez osobę niebędącą

stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ
podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

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

<Art. 165b.
§ 1. W przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do

wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów
prawa podatkowego oraz niezłożenia przez podatnika deklaracji lub niedokonania
przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione
nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie,
która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy
od zakończenia kontroli.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadku, gdy złożone przez kontrolowanego
wyjaśnienia lub zastrzeżenia do protokołu kontroli  zostały w całości uwzględnione
przez kontrolujących.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1, postępowanie podatkowe może być wszczęte
także po upływie 6 miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli:

1) podatnik dokona ponownej korekty deklaracji, w której nie zostaną
uwzględnione nieprawidłowości ujawnione w kontroli podatkowej;

2) organ podatkowy otrzyma informacje od organów podatkowych lub od innych
organów, uzasadniające wszczęcie postępowania podatkowego.>

Art. 178.
[§ 1. W każdym stadium postępowania organ podatkowy obowiązany jest umożliwić stronie

przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów.]
<§ 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub

odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.>
§ 2. Czynności określone w § 1 dokonywane są w lokalu organu podatkowego w obecności

pracownika tego organu.
§ 3. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt

sprawy uwierzytelnionych odpisów.

Art. 210.
§ 1. Decyzja zawiera:

1) oznaczenie organu podatkowego;
2) datę jej wydania;
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3) oznaczenie strony;
4) powołanie podstawy prawnej;
5) rozstrzygnięcie;
6) uzasadnienie faktyczne i prawne;
7) pouczenie o trybie odwoławczym - jeżeli od decyzji służy odwołanie;
8) podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego.
§ 2. Decyzja, w stosunku do której może zostać wniesione powództwo do sądu

powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, zawiera ponadto pouczenie o
możliwości wniesienia powództwa lub skargi.

<§ 2a. Decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera również
pouczenie o odpowiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie,
zniszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie składników
majątku strony, mające na celu udaremnienie egzekucji obowiązku wynikającego
z tej decyzji.>

§ 3. Przepisy prawa podatkowego mogą określać także inne składniki, które powinna
zawierać decyzja.

§ 4. Uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera w szczególności wskazanie faktów, które organ
uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz przyczyn, dla których innym
dowodom odmówił wiarygodności, uzasadnienie prawne zaś zawiera wyjaśnienie
podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa.

§ 5. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony.
Nie dotyczy to decyzji wydanej na skutek odwołania bądź na podstawie której
przyznano ulgę w zapłacie podatku.

[Art. 219.
Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 208, 210 § 3-5 oraz art. 211-215, a do
postanowień, na które przysługuje zażalenie oraz postanowień, o których mowa w art. 228 §
1, stosuje się również art. 240-249 oraz art. 252, z tym że zamiast decyzji, o których mowa w
art. 243 § 3, art. 245 § 1 i art. 248 § 3, wydaje się postanowienie.]

<Art. 219.
Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 208, 210 § 2a i § 3-5 oraz art. 211-
215, a do postanowień, na które przysługuje zażalenie, oraz postanowień, o których
mowa w art. 228 § 1, stosuje się również art. 240-249 oraz art. 252, z tym że zamiast
decyzji, o których mowa w art. 243 § 3, art. 245 § 1 i art. 248 § 3, wydaje się
postanowienie.>

[Art. 224.
§ 1. Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania, z

zastrzeżeniem art. 224a i art. 224c.
§ 2. Organ podatkowy, z urzędu lub na wniosek strony, wstrzymuje w drodze postanowienia

wykonanie decyzji w całości lub w części, w przypadku uzasadnionym ważnym
interesem strony lub interesem publicznym.
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§ 3. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji może być złożony również przed wniesieniem
odwołania.

§ 4. W sprawie wstrzymania wykonania decyzji postanawia:
1) organ, który wydał decyzję - do czasu przekazania odwołania wraz z aktami sprawy

właściwemu organowi odwoławczemu;
2) organ odwoławczy - po otrzymaniu odwołania wraz z aktami sprawy.

§ 5. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy zażalenie.
Art. 224a.

§ 1. Organ podatkowy, z urzędu lub na wniosek strony, wstrzymuje wykonanie zaskarżonej
decyzji w całości lub w części do dnia wydania ostatecznej decyzji lub, w razie
wniesienia skargi do sądu administracyjnego, do momentu uprawomocnienia się
orzeczenia sądu administracyjnego w przypadku:

1) przyjęcia na wniosek strony zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego
z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, o którym mowa w art. 33d - wstrzymanie
wykonania decyzji następuje do wysokości zabezpieczenia, lub

2) zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami
za zwłokę przez ustanowienie hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego
korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia - wstrzymanie wykonania decyzji
następuje do wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu hipoteki przymusowej
lub zastawu skarbowego.

§ 2. W zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1, przepisy art. 33d-33g oraz art. 224 § 4 i 5
stosuje się odpowiednio.

Art. 224b.
§ 1. Wstrzymanie wykonania decyzji nie pozbawia podatnika prawa do wykonania takiej

decyzji.
§ 2. Wstrzymanie wykonania decyzji nie ma wpływu na naliczanie odsetek za zwłokę.

Art. 224c.
Wykonanie decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego,
wysokość zwrotu podatku lub wysokość odsetek za zwłokę albo orzekającej o
odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, osoby trzeciej albo spadkobiercy,
podlega wstrzymaniu w zakresie, w jakim w złożonym wniosku zostanie uprawdopodobnione
zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 14m § 3, do czasu wydania
ostatecznej decyzji.

Art. 225.
Jeżeli odwołanie nie zostało rozpatrzone w terminie określonym w art. 139 § 3, a decyzja do
tego czasu nie została wykonana, jej wykonanie ulega wstrzymaniu z mocy prawa w
granicach określonych w odwołaniu - do dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego.]

[Art. 238.
Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ podatkowy,
który wydał postanowienie, może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek strony,
wstrzymać jego wykonanie.]
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<Rozdział 16a
Wykonanie decyzji

Art. 239a.
Decyzja nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega
wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Art. 239b.
§ 1. Decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności,

gdy:
1) organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że wobec strony toczy

się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych lub
2) strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości

podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę
przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa
zaspokojenia, lub

3) strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej
wartości, lub

4) okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest
krótszy niż 3 miesiące.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się, jeżeli organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie
wynikające z decyzji nie zostanie wykonane.

§ 3. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nadawany jest przez organ
podatkowy pierwszej instancji w drodze postanowienia.

§ 4. Na postanowienie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności służy
zażalenie. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania decyzji.

§ 5. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności nie skraca terminu płatności,
wynikającego z decyzji lub przepisu prawa.

Art. 239c.
Decyzja o zabezpieczeniu ma rygor natychmiastowej wykonalności z mocy prawa, chyba
że przyjęto zabezpieczenie, o którym mowa w art. 33d § 2.

Art. 239d.
Nie nadaje się rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ustalającej lub
określającej wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość zwrotu podatku lub
wysokość odsetek za zwłokę albo orzekającej o odpowiedzialności podatkowej płatnika
lub inkasenta, osoby trzeciej albo spadkobiercy, w zakresie objętym wnioskiem, o
którym mowa w art. 14m § 3.

Art. 239e.
Decyzja ostateczna podlega wykonaniu, chyba że wstrzymano jej wykonanie.

Art. 239f.
§ 1. Organ podatkowy pierwszej instancji wstrzymuje wykonanie decyzji ostatecznej w

razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego do momentu uprawomocnienia
się orzeczenia sądu administracyjnego:
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1) na wniosek - po przyjęciu zabezpieczenia wykonania zobowiązania
wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, o którym mowa w art. 33d
§ 2 - do wysokości zabezpieczenia i na czas jego trwania lub

2) z urzędu – po prawomocnym wpisie hipoteki przymusowej lub wpisie zastawu
skarbowego korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia, które
zabezpieczają wykonanie zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z
odsetkami za zwłokę - do wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu
hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega załatwieniu bez zbędnej zwłoki, nie
później niż w terminie 14 dni. Niezałatwienie wniosku w tym terminie powoduje
wstrzymanie wykonania decyzji do czasu doręczenia postanowienia w sprawie
przyjęcia zabezpieczenia, chyba że przyczyny niezałatwienia wniosku w terminie
zostały spowodowane przez stronę.

§ 3. W sprawach nieuregulowanych w § 1 przepisy art. 33d-33g stosuje się
odpowiednio.

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

Art. 239g.
Wstrzymanie wykonania decyzji nie pozbawia strony możliwości dobrowolnego
wykonania decyzji.

Art. 239h.
Wstrzymanie wykonania decyzji nie ma wpływu na naliczanie odsetek za zwłokę.

Art. 239i.
Ustanowienie hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego nie stanowi wykonania
decyzji.

Art. 239j.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do wykonania postanowień.>

Art. 262.
§ 1. Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania

organu podatkowego:
1) nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego

zobowiązani, lub
2) bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania

przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub
3) bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej

zakończeniem,
mogą zostać ukarani karą porządkową do 2.500 zł.

[§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która:
1) wyraziła zgodę na powołanie jej na biegłego;
2) odmówiła wyjawienia rzeczy lub praw majątkowych, mogących być przedmiotem

hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.]
<§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która wyraziła zgodę na powołanie

jej na biegłego.>
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§ 3. Przepis § 1 stosuje się również do:
1) osób trzecich, które bezzasadnie odmawiają okazania przedmiotu oględzin;
2) uczestników rozprawy, którzy poprzez swoje niewłaściwe zachowanie utrudniają

jej przeprowadzenie.
§ 4. Kary porządkowej, o której mowa w § 1, nie stosuje się w przypadku przesłuchania

strony w trybie art. 199.
§ 5. Karę porządkową nakłada się w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

§ 5a. Termin płatności kary porządkowej wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, o
którym mowa w § 5.

§ 6. Organ podatkowy, który nałożył karę porządkową, może, na wniosek ukaranego,
złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary
porządkowej, uznać za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewykonanie innych
obowiązków, o których mowa w § 1, i uchylić postanowienie nakładające karę.

[Art. 270.
Organ podatkowy, na wniosek osoby obowiązanej, może umorzyć w całości lub w części
koszty postępowania w przypadku stwierdzenia niemożności poniesienia ich przez
obowiązanego.]

<Art. 270.
§ 1. Organ podatkowy, na wniosek osoby obowiązanej, w przypadku uzasadnionym jej

ważnym interesem lub interesem publicznym, może rozłożyć koszty postępowania
na raty albo umorzyć w całości lub w części.

§ 2. Przepisy art. 67b § 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.>

[Art. 281a.
Podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni mogą, w formie pisemnej, wyznaczyć
osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich reprezentowania w trakcie kontroli
podatkowej, oraz zgłosić tę osobę naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie
opodatkowania podatkiem dochodowym, wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta).]

<Art. 281a.
§ 1. Podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni mogą, w formie pisemnej,

wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich reprezentowania
w zakresie kontroli podatkowej, oraz zgłosić tę osobę naczelnikowi urzędu
skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym,
wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta). W przypadku wyznaczenia więcej
niż jednej osoby, przepis art. 145 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Jeżeli upoważnienie nie stanowi inaczej, przyjmuje się, że osoba wyznaczona jest
uprawniona do działania w zakresie odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia
kontroli podatkowej, wyrażenia zgody, o której mowa w art. 282b § 3, odbioru
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, zakończenia kontroli
podatkowej, złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wszystkich
czynności kontrolnych.

§ 3. Przepisy działu dotyczące kontrolowanego stosuje się również do osoby
wyznaczonej, z wyłączeniem art. 282c § 1 pkt 2 i art. 285a § 3.>
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Art. 282a.
§ 1. W zakresie spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną organu podatkowego kontrola

podatkowa nie może być ponownie wszczęta, z zastrzeżeniem § 2.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kontrola podatkowa jest niezbędna dla

przeprowadzenia postępowania w:
1) sprawie stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany

decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją
ostateczną;

2) związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd
administracyjny.

<Art. 282b.
§ 1. Organy podatkowe zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli

podatkowej, z zastrzeżeniem art. 282c.
§ 2. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed

upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.
Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

§ 3. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
wymaga zgody kontrolowanego.

§ 4. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera:
1) oznaczenie organu;
2) datę i miejsce wystawienia;
3) oznaczenie kontrolowanego;
4) wskazanie zakresu kontroli;
5) pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji;
6) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,
uwzględniając elementy zawiadomienia określone w § 4 oraz możliwość wyrażenia
zgody na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia.

Art. 282c.
§ 1. Nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli:

1) kontrola:
a) dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku

naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
b) ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie

przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
c) dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w

ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
d) dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
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e) ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów
o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu,

f) zostaje wszczęta w trybie, o którym mowa w art. 284a § 1,
g) ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą

kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu
z natury;

2) organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że kontrolowany:
a) został prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej za popełnienie

przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przestępstwa z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) lub
wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli; w przypadku osoby
prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby
zarządzającej, a w przypadku spółek niemających osobowości prawnej -
do każdego wspólnika,

b) jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
c) nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na

podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.
§ 2. Przepis § 1 pkt 1 stosuje się również w razie konieczności rozszerzenia zakresu

kontroli na inne okresy rozliczeniowe, z uwagi na nieprawidłowości stwierdzone w
wyniku dokonanych już czynności kontrolnych.

§ 3. Po wszczęciu kontroli informuje się kontrolowanego o przyczynie braku
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.>

Art. 285a.
§ 1. Czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu

przechowywania dokumentacji oraz w miejscach związanych z prowadzoną przez niego
działalnością i w godzinach jej prowadzenia, a w przypadku skrócenia w toku kontroli
czasu prowadzenia działalności - czynności kontrolne mogą być prowadzone przez 8
godzin dziennie. W przypadku gdy księgi podatkowe są prowadzone lub
przechowywane poza siedzibą kontrolowanego, kontrolowany na żądanie
kontrolującego obowiązany jest zapewnić dostęp do ksiąg w swojej siedzibie albo w
miejscu ich prowadzenia lub przechowywania, jeżeli udostępnienie ich w siedzibie
może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie przez kontrolowanego bieżącej
działalności.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również w przypadku, gdy kontrolowany prowadzi działalność w
lokalu mieszkalnym.

§ 3. Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że kontrolowany będący osobą fizyczną
nie ujawnił wszystkich obrotów lub przychodów mających znaczenie dla określenia lub
ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, kontrolujący może zwrócić się do
kontrolowanego o złożenie oświadczenia o stanie majątkowym na określony dzień.
Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe
zeznania. Kontrolujący, zwracając się o złożenie oświadczenia, uprzedza
kontrolowanego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
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§ 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych będących wspólnikami
kontrolowanej spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

<Art. 285b.
Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne za zgodą kontrolowanego mogą być
przeprowadzane również w siedzibie organu podatkowego, jeżeli może to usprawnić
prowadzenie kontroli lub kontrolowany zrezygnował z uczestniczenia w czynnościach
kontrolnych.>

Art. 290.
§ 1. Przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole. Stan faktyczny może być

ponadto utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na
informatycznych nośnikach danych.

§ 2. Protokół kontroli zawiera w szczególności:
1) wskazanie kontrolowanego;
2) wskazanie osób kontrolujących;
3) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
4) określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;
5) opis dokonanych ustaleń faktycznych;
6) dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów;
6a) ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli;
7) pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty

deklaracji[.]<;>
<8) pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu podatkowego przez

kontrolowanego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6
miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli w toku kontroli
podatkowej ujawniono nieprawidłowości, oraz skutkach niedopełnienia tego
obowiązku.>

§ 3. (uchylony).
§ 4. Załącznik do protokołu kontroli stanowią protokoły czynności, o których mowa w art.

289 § 1.
§ 5. W protokole kontroli mogą być zawarte również ustalenia dotyczące badania ksiąg w

zakresie przewidzianym w art. 193. W tym przypadku nie sporządza się odrębnego
protokołu badania ksiąg, o którym mowa w art. 193 § 6.

§ 6. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz
protokółu kontrolujący doręcza kontrolowanemu.

Art. 291.
§ 1. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od

dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie
stosowne wnioski dowodowe.
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§ 2. Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia, o których mowa w § 1, i w
terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich
załatwienia.

<§ 2a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia zastrzeżeń, o którym mowa w § 2, zawiera
w szczególności:

1) wskazanie kontrolowanego;
2) wskazanie osób kontrolujących;
3) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
4) określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;
5) wskazanie, które z zastrzeżeń kontrolowanego nie zostały uwzględnione, wraz

z uzasadnieniem faktycznym i prawnym;
6) wskazanie, które zastrzeżenia kontrolowanego zostały uwzględnione.

§ 2b. Przedmiotem postępowania podatkowego wszczętego w wyniku kontroli
podatkowej mogą być wyłącznie ustalenia, o których mowa w § 2a pkt 5.>

§ 3. W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie określonym w § 1,
przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

§ 4. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

Art. 291a.
§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w celu usprawnienia współpracy

oraz podniesienia efektywności kontroli, może zawierać z obcymi władzami
porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie koordynacji czasu wszczynania i
zakresu przeprowadzanych kontroli.

§ 2. Porozumienia, o których mowa w § 1, mogą przewidywać obecność przedstawicieli
obcej władzy w toku czynności kontrolnych.

<Art. 291b.
Jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, kontrolowany ma
obowiązek zawiadomienia organu podatkowego o każdej zmianie swojego adresu
dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej. W razie
niedopełnienia tego obowiązku postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego
uznaje się za doręczone pod adresem, pod który doręczono protokół kontroli.>

[Art. 292.
W sprawach nieuregulowanych w art. 281-291 stosuje się odpowiednio przepisy art. 102 § 2 i
3, art. 135-138, art. 139 § 4, art. 140 § 2, art. 141 i art. 142 oraz przepisy rozdziałów 1, 2, 5,
6, 9-12, 14, 16, 22 oraz 23 działu IV.]

<Art. 292.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy
art. 102 § 2 i 3, art. 135-138, art. 139 § 4, art. 140 § 2, art. 141 i art. 142 oraz przepisy
rozdziałów 1, 2, 5, 6, 9-12, 14, 16, 22 oraz 23 działu IV.>
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Art. 294.
§ 1. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są:

1) pracownicy urzędów skarbowych oraz izb skarbowych;
1a) funkcjonariusze celni i pracownicy urzędów celnych oraz izb celnych;
[2) wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz

pracownicy samorządowych służb finansowych;]
<2) wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz

pracownicy urzędów ich obsługujących;>
3) członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, a także pracownicy biur tych

kolegiów;
4) minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz pracownicy Ministerstwa

Finansów;
5) osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką w urzędzie

obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w innych
organach podatkowych,

6) przedstawiciele obcej władzy obecni w toku czynności kontrolnych, w związku z
prowadzeniem równoczesnych kontroli.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 są obowiązane do złożenia na piśmie przyrzeczenia
następującej treści:
"Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy skarbowej. Oświadczam, że są mi znane
przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej.".

§ 3. Zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia,
zakończeniu stażu lub praktyki.

§ 4. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązane są również inne osoby, którym
udostępniono informacje objęte tajemnicą skarbową, chyba że na ich ujawnienie
zezwala przepis prawa.

§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się do osób, których dotyczą informacje objęte tajemnicą
skarbową.

Art. 299.
§ 1. Organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z

wyłączeniem informacji określonych w art. 182, organom i osobom wymienionym w
art. 298.

§ 2. Organy podatkowe udostępniają informacje wynikające z akt spraw podatkowych w
zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz ratyfikowanych
umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1, udostępniane są również:
1) (uchylony);
2) (uchylony);
3) powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy;
4) jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
5) jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
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6) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w celu realizacji zadań
określonych w przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

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

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

9) wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie
prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych lub świadczeń
pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;

10) ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrom pomocy rodzinie w zakresie
prowadzonych postępowań o świadczenia z pomocy społecznej;

11) służbom statystyki publicznej w zakresie wynikającym z programu badań
statystycznych;

12) instytucjom zajmującym się obsługą środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej lub środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z innych
źródeł zagranicznych.

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

1) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego;

2) organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym;
3) wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie

prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych lub świadczeń
pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

§ 5. (uchylony).
<§ 6. Komornicy sądowi są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek organu

podatkowego za udostępnienie informacji, o których mowa w § 3 pkt 8 oraz w § 4
pkt 2, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

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

1) wysokość opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie
informacji komornikom sądowym, uwzględniając formę udostępnienia
informacji, ponoszone przez organy podatkowe koszty związane z
udostępnieniem informacji;

2) tryb pobierania oraz sposób uiszczania opłaty przez komorników sądowych za
udostępnienie informacji, uwzględniając organizację czynności związanych z
poborem opłaty i formę zapłaty opłaty.>

Art. 306e.
§ 1. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się

na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych
od innych organów podatkowych.

§ 2. Przed wydaniem zaświadczeń, o których mowa w § 1, ustala się, czy w stosunku do
wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub
określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępowanie jest
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prowadzone i zgromadzony materiał dowodowy pozwala na jego zakończenie, powinna
być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań
podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu.

§ 3. Nie można odmówić wydania zaświadczenia, jeżeli nie jest możliwe zakończenie
postępowania, o którym mowa w § 2, przed upływem terminu określonego w art. 306a
§ 5. Wydając zaświadczenie, organ podaje informacje o prowadzonym postępowaniu.

§ 4. Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:
1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

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

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż
podatkowe zobowiązań wnioskodawcy,

c) postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów,
b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność

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

rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent, do dnia upływu
terminów, o których mowa w art. 49 § 1, nie posiada zaległości podatkowych.

[§ 6. W zakresie, o którym mowa w art. 224c, uznaje się, że do czasu wydania ostatecznej
decyzji, nie istnieje zaległość podatkowa.]

<§ 6. W zakresie, o którym mowa w art. 239d, uznaje się, że do czasu wydania
ostatecznej decyzji nie istnieje zaległość podatkowa.>

Art. 306g.
[§ 1. Organy podatkowe, za zgodą zbywającego, wydają na wniosek nabywcy, o którym

mowa w art. 112 § 1, zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego.]
<§ 1. Organy podatkowe w zakresie, o którym mowa w art. 112 § 1, wydają

zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego:
1) na wniosek zbywającego;
2) na wniosek nabywcy, za zgodą zbywającego.>

§ 2. W zaświadczeniu, o którym mowa w § 1, organ podatkowy określa wysokość zaległości
podatkowych zbywającego na dzień wydania zaświadczenia.

§ 3. Przepisy § 1-2 stosuje się odpowiednio do należności wymienionych w art. 107 § 2 pkt
2-4, objętych zakresem odpowiedzialności nabywcy.
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USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W

ADMINISTRACJI (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.)

Art. 154.
§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia należności pieniężnej lub wykonania

obowiązku o charakterze niepieniężnym, jeżeli brak zabezpieczenia mógłby utrudnić
lub udaremnić egzekucję, w szczególności jeżeli stwierdzono:
- brak płynności finansowej zobowiązanego,
- unikanie wykonania przez zobowiązanego obowiązku przez nieujawnianie

zobowiązań powstających z mocy prawa lub nierzetelne prowadzenie ksiąg
podatkowych,

- dokonywanie przez zobowiązanego wyprzedaży majątku[.]<,>
<– niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 39 § 1 ustawy – Ordynacja

podatkowa, mimo wezwania do jego złożenia albo niewykazanie w złożonym
oświadczeniu wszystkich rzeczy lub praw podlegających ujawnieniu.>

§ 2. Zabezpieczenie może być dokonane także przed terminem płatności należności
pieniężnej lub przed terminem wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym.

§ 3. Zabezpieczenie należności pieniężnych może dotyczyć również przyszłych
powtarzających się świadczeń.

[§ 4. Zajęcie zabezpieczające przekształca się w zajęcie egzekucyjne z dniem wygaśnięcia
decyzji, o której mowa w art. 33a i 33b ustawy - Ordynacja podatkowa lub w art. 61 ust.
3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz.
2703), pod warunkiem że organ ten wystawi tytuł wykonawczy nie później niż przed
upływem 14 dni od dnia wygaśnięcia decyzji lub od dnia doręczenia upomnienia, jeżeli
doręczenie to było wymagane.]

<§ 4. Zajęcie zabezpieczające przekształca się w zajęcie egzekucyjne:
1) z dniem wystawienia tytułu wykonawczego, pod warunkiem że nastąpiło nie

później niż przed upływem 2 miesięcy od dnia doręczenia ostatecznej decyzji
lub innego orzeczenia podlegającego wykonaniu w sprawie, w której dokonano
zabezpieczenia, bądź doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru
natychmiastowej wykonalności,

2) z dniem wygaśnięcia decyzji, o której mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19
marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz.
2703) pod warunkiem wystawienia tytułu wykonawczego nie później niż przed
upływem 14 dni od dnia jej wygaśnięcia.>

<§ 5. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego i wstrzymania
wykonania decyzji, o której mowa w § 4 pkt 1, zajęcie zabezpieczające
przekształca się w zajęcie egzekucyjne z dniem wystawienia tytułu wykonawczego,
pod warunkiem że nastąpiło nie później niż przed upływem 2 miesięcy od dnia
doręczenia odpisu prawomocnego orzeczenia o oddaleniu lub odrzuceniu skargi
bądź umorzeniu postępowania sądowego.

§ 6. Zajęcie zabezpieczające nie przekształca się w zajęcie egzekucyjne w przypadku
uchylenia przez organ odwoławczy lub sąd administracyjny decyzji nakładającej
obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
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§ 7. W dniu przekształcenia się zajęcia, o którym mowa w § 4 i 5, powstają skutki
związane z zastosowaniem środka egzekucyjnego.>

Art. 166a.
[§ 1. Zobowiązany nie może rozporządzać składnikiem majątkowym zajętym w celu

zabezpieczenia, z zastrzeżeniem § 2.]
<§ 1. Zobowiązany nie może rozporządzać składnikiem majątkowym zajętym w celu

zabezpieczenia, z zastrzeżeniem § 2 i 3.>
§ 2. W okresie zabezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą organu egzekucyjnego

wypłaty z zajętego w celu zabezpieczenia rachunku bankowego zobowiązanego, po
przedstawieniu przez niego wiarygodnych dokumentów świadczących o konieczności
poniesienia tych wydatków dla wykonywania działalności gospodarczej.

<§ 3. Zajęcie zabezpieczające nie pozbawia zobowiązanego prawa do polecenia zapłaty
zabezpieczonej należności pieniężnej ze środków pieniężnych znajdujących się na
rachunku, o którym mowa w art. 165 § 2.>

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O KONTROLI SKARBOWEJ (Dz.U. z 2004 r. Nr 8,

poz. 65, z późn. zm.)

Art. 13.
1. Wszczęcie postępowania kontrolnego następuje wyłącznie z urzędu w formie

postanowienia.
<1a. Do wszczęcia postępowania kontrolnego w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1

pkt 1, stosuje się odpowiednio art. 282b i 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa.>

2. Datą wszczęcia postępowania kontrolnego jest dzień doręczenia kontrolowanemu
postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego, z zastrzeżeniem ust. 9.

3. Organ kontroli skarbowej może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego
przeprowadzić kontrolę podatkową, z zastrzeżeniem ust. 9.

4. Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego
przez organ kontroli skarbowej.

[5. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu
upoważnienia do jej przeprowadzenia.]

<5. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu lub
osobie wskazanej w trybie art. 281a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa upoważnienia do jej przeprowadzenia; art. 282b tej ustawy nie stosuje
się.>

6. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej jest wydawane przez dyrektora
urzędu kontroli skarbowej lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej i określa:
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1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) datę i miejsce wystawienia;
4) imię i nazwisko inspektora, imiona i nazwiska pracowników, wykonujących

czynności kontrolne, a także osób, o których mowa w ust. 8, jeżeli osoby takie będą
brać udział w czynnościach kontrolnych;

5) numer legitymacji służbowej inspektora i upoważnionych pracowników;
6) oznaczenie kontrolowanego;
7) wskazanie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanego terminu zakończenia

kontroli;
8) zakres kontroli;
9) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub

funkcji;
10) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

7. Czynności kontrolne przeprowadza inspektor wraz z upoważnionymi pracownikami, po
okazaniu legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych.

8. W czynnościach kontrolnych mogą uczestniczyć osoby uprawnione na podstawie
ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a w przypadku
dokonywania kontroli środków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez instytucje
Unii Europejskiej - przedstawiciele organów Unii Europejskiej.

[9. Jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, kontrola
podatkowa może być wszczęta, po okazaniu kontrolowanemu lub osobom wymienionym w
art. 284 § 2 albo osobie wskazanej w trybie art. 281a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych.
Kontrolowanemu należy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia
wszczęcia kontroli, doręczyć postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego oraz
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej.]

<9. Jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, kontrola
podatkowa może być wszczęta po okazaniu kontrolowanemu lub osobom
wymienionym w art. 284 § 2 albo osobie wskazanej w trybie art. 281a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa legitymacji służbowych i znaków
identyfikacyjnych. Kontrolowanemu należy niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli, doręczyć postanowienie o wszczęciu
postępowania kontrolnego oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
podatkowej; art. 282b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa nie
stosuje się.>

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, stosuje się odpowiednio art. 284a § 3-6 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Art. 14c.
1. Uprawnienie do skorygowania deklaracji, określone w art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. - Ordynacja podatkowa, ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania
kontrolnego w zakresie objętym tym postępowaniem, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kontrolowany może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli, o którym
mowa w art. 290 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, skorygować
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w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację
podatkową.

3. Na możliwość skorygowania deklaracji kontrolujący wskazuje w protokole kontroli.
4. Korekta złożona w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie wywołuje skutków

prawnych, z wyjątkiem korekty złożonej zgodnie z ust. 2.
5. Uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu postępowania

kontrolnego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania
podatkowego.

<5a. Do korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia
postępowania kontrolnego, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia -
złożonej zgodnie z ust. 2, przepisu art. 56 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa nie stosuje się.>

6. Kontrolowany ma obowiązek, nie później niż w terminie 3 dni, zawiadomić organ
kontroli skarbowej o złożeniu do właściwego organu podatkowego korygującej deklaracji
zgodnie z ust. 2 oraz w pisemnym uzasadnieniu przyczyn korekty wskazać w
szczególności, że korekta deklaracji jest związana z postępowaniem kontrolnym
prowadzonym przez organ kontroli skarbowej.

7. Organ podatkowy niezwłocznie informuje właściwy organ kontroli skarbowej o złożeniu
korygującej deklaracji zgodnie z ust. 2.

Art. 25.
<1.> Decyzję doręcza się kontrolowanemu oraz właściwemu organowi podatkowemu

reprezentującemu Skarb Państwa, który staje się wierzycielem obowiązków
wynikających z tej decyzji.

<2. Organ podatkowy wymieniony w ust. 1 uprawniony jest do nadania decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalności.>

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. O ZASADACH EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI

PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.)

Art. 10.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb

składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych przez podatników,
o których mowa w art. 6 ust. 8.

[2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia:

1) inne, nie krótsze niż przewidziane w ustawie, terminy dokonywania zgłoszenia
identyfikacyjnego i aktualizacyjnego;

2) (skreślony);
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3) tryb przekazywania do naczelników urzędów skarbowych zgłoszeń identyfikacyjnych
oraz aktualizacyjnych, dokonywanych przez podatników podatku dochodowego od
osób fizycznych, z wykorzystaniem masowych form transmisji danych.]

<Art. 10a.
1. Zgłoszenia identyfikacyjne oraz zgłoszenia aktualizacyjne określone w

rozporządzeniu  wydanym na podstawie ust. 3 mogą być składane za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.

2. Naczelnik urzędu skarbowego lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu
teleinformatycznego administracji podatkowej potwierdza, w formie elektronicznej,
złożenie zgłoszenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
rodzaje zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, mając na względzie potrzebę upowszechniania tej formy składania
zgłoszeń oraz ułatwienie uzyskania numeru identyfikacji podatkowej.

Art. 10b.
1. Zgłoszenie składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinno

zawierać:
1) dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze zgłoszenia

określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 5 ust. 5;
2) jeden podpis elektroniczny.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:

1) strukturę logiczną zgłoszeń składanych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej;

2) sposób przesyłania zgłoszeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne

typy zgłoszeń.
3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw

finansów publicznych uwzględni konieczność zapewnienia bezpieczeństwa,
wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w zgłoszeniach oraz ich
ochrony przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności poprzez weryfikację
podpisu i znakowanie czasem.>

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

(Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.)

Art. 47.
1. Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne

raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b,
nie później niż:
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1) do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę
wyłącznie za siebie;

2) do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych
i gospodarstw pomocniczych w rozumieniu art. 20 ust. 1, art. 24 ust. 1 i art. 26 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104, z późn. zm.);

3) do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników.
1a. Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz

opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed
dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w
terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję.

2. Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przysyła jedynie deklarację
rozliczeniową.

2a. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub
osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji
rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w
ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym
zadeklarowały do podstawy wymiaru składek:

1) na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru
składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z
nimi współpracujące;

2) na ubezpieczenie zdrowotne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru
określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z
późn. zm.), obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna
zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c.

2b. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające wyłącznie składki na
ubezpieczenie zdrowotne za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z
obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za
kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym
raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek kwotę w wysokości
najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku
do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c.

2c. Osoby, o których mowa w ust. 2a i 2b, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji
rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc także wówczas,
gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie zmianą
minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia.

3. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć, z zastrzeżeniem ust. 3a, deklarację
rozliczeniową korygującą w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie
prawidłowe dane określone w art. 46 ust. 4 w każdym przypadku, o którym mowa w art.
41 ust. 6, łącznie z raportem miesięcznym korygującym.

3a. Imiennych raportów miesięcznych nie składa się w przypadku, gdy korekta dotyczy
wyłącznie danych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej.

3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a, stosuje się odpowiednio art. 41 ust. 7-7b.
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3c. Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów
korygujących te dokumenty płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez okres
10 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej
Zakładu, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

4. Składki opłaca się na wskazane przez Zakład rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w
podziale na:

1) ubezpieczenia społeczne;
2) ubezpieczenie zdrowotne;
3) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
4) (uchylony).

4a. Składki, o których mowa w ust. 4, płatnik składek opłaca przy użyciu:
1) bankowych dokumentów płatniczych składanych za pośrednictwem banku według

wzorów, o których mowa w art. 49 ust. 3,
2)  dokumentu elektronicznego z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1,

lub wydruku z tego oprogramowania,
3) dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego płatnikom

składek przez bank,
4) dokumentu w postaci uzgodnionej z instytucją obsługującą wpłaty składek na

ubezpieczenia społeczne
- zwanych dalej "dokumentami płatniczymi".

[4b. Płatnik składek zobowiązany jest opłacać należności z tytułu składek, o których mowa w
ust. 4, w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika
składek, z zastrzeżeniem ust. 4c.]

<4b. Płatnik składek jest zobowiązany opłacać należności z tytułu składek, o których
mowa w ust. 4, w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego
płatnika składek, z zastrzeżeniem ust. 4c i 4e.>

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do płatników składek będących osobami fizycznymi, jeżeli
nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o
działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

4d. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych identyfikacyjnych płatnika składek, o
którym mowa w ust. 4b, podanych w zleceniu płatniczym z danymi z Centralnego
Rejestru Płatników Składek, Zakład informuje instytucję prowadzącą rachunek bankowy
płatnika składek o obowiązku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu
wyeliminowania tych niezgodności.

<4e. Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z
późn. zm.) może opłacać należności z tytułu składek również w formie przekazu
pocztowego.>

5. Informacje zawarte w dokumentach płatniczych przekazywane są w formie, o której
mowa w art. 49 ust. 3a, poprzez międzybankowy system elektroniczny jako zlecenie
płatnicze dla Zakładu lub poprzez system elektronicznych rozrachunków
międzyoddziałowych Narodowego Banku Polskiego. Zlecenie to powinno w
szczególności zawierać informacje o danych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2, a
także o tytule wpłaty i okresie, za jaki jest dokonywana, oraz datę obciążenia rachunku
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bankowego płatnika, jeżeli wpłata dokonana jest w formie polecenia przelewu, lub datę
dokonania wpłaty, jeżeli wpłata dokonana jest w formie gotówkowej.

5a. Zlecenia płatnicze przekazywane w formie innej niż forma, o której mowa w art. 49 ust.
3a, nie są przyjmowane.

6. Dokument płatniczy musi zawierać w szczególności informacje o danych, o których
mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2, a także o tytule wpłaty oraz okresie, za jaki jest dokonywana.

7. Brak możliwości zidentyfikowania wpłaty nie obciąża Zakładu.
8. Instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne są zobowiązane do

niezwłocznego transferu za pośrednictwem międzybankowego systemu rozliczeń
elektronicznych.

8a. Instytucje obsługujące wpłaty składek są zobowiązane do zawiadamiania Zakładu o
błędach stwierdzonych w zleceniu płatniczym, o którym mowa w ust. 5, w formie
elektronicznej lub pisemnej.

9. Przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład następuje
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od otrzymania
składki opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych i
deklaracji.

10. (uchylony).
10a. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego w terminie

z przyczyn leżących po stronie Zakładu, od Zakładu są należne odsetki liczone według
zmiennej stopy procentowej, obowiązującej dla kolejnych trzymiesięcznych okresów,
rozpoczynających się pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego. Wysokość
zmiennej stopy procentowej jest obliczana jako średnia arytmetyczna średnich ważonych
stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na czterech
ostatnich przetargach, które odbyły się do końca miesiąca poprzedzającego ostatni
miesiąc przed rozpoczęciem danego kwartału, i jest zaokrąglana do dwóch miejsc po
przecinku. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok wynosi 365 dni.

10b. Odsetki, o których mowa w ust. 10a, Zakład oblicza od kwoty nieprzekazanej w terminie
składki na otwarte fundusze emerytalne, za okres od następnego dnia po upływie terminu
określonego w ust. 9 do dnia przekazania składki do otwartego funduszu emerytalnego.

10c. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie przez Zakład składki do otwartego funduszu
emerytalnego w terminie z powodu nieprzekazania lub przekazania błędnego zgłoszenia
do ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia płatnika składek, imiennego raportu
miesięcznego, deklaracji rozliczeniowej, dokumentu płatniczego lub zlecenia
płatniczego, Zakład wymierza płatnikowi składek lub instytucji obsługującej wpłaty
składek dodatkową opłatę.

10d. Zakład przesyła płatnikowi składek lub instytucji obsługującej wpłaty składek
zawiadomienie o nieprzekazaniu lub przekazaniu błędnego dokumentu, o którym mowa
w ust. 10c, nie później niż w ciągu 30 dni, licząc od następnego dnia po upływie terminu
określonego w ust. 9.

10e. Dodatkową opłatę, o której mowa w ust. 10c, Zakład ustala, w drodze decyzji, w
wysokości odsetek, określonych w ust. 10a, od kwoty nieprzekazanej w terminie składki
na otwarte fundusze emerytalne, za okres od następnego dnia po upływie terminu
określonego w ust. 9 do dnia otrzymania prawidłowych dokumentów wymienionych w
ust. 10c.
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10f. Instytucje obsługujące wpłaty składek i płatnicy składek wpłacają dodatkową opłatę w
najbliższym terminie opłacania składek po uprawomocnieniu się decyzji, o której mowa
w ust. 10e.

10g. Dodatkowa opłata nieopłacona w terminie, o którym mowa w ust. 10f, podlega
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10h. Odsetki określone w ust. 10b lub pobrana przez Zakład dodatkowa opłata, o której mowa
w ust. 10c, są przekazywane na rachunek ubezpieczonego do otwartego funduszu
emerytalnego.

10i. Odsetek, o których mowa w ust. 10a, nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie
przekroczyłaby 2,00 zł, a dodatkowej opłaty, o której mowa w ust. 10c, nie wymierza się,
jeżeli jej wysokość nie przekroczyłaby 2,00 zł.

10j. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość odsetek, o których
mowa w ust. 10a.

11. (uchylony).
12. (uchylony).
13. (uchylony).
14. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do składek na Fundusz Pracy,

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne.
15. (uchylony).


