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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 marca 2010 r.

o zmianie ustawy o kontroli skarbowej

(druk nr  805)

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

poz. 65, z późn. zm.)

Art. 24.
1. Organ kontroli skarbowej kończy postępowanie kontrolne:

1) decyzją w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, gdy
ustalenia dotyczą:

a) podatków, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników
urzędów skarbowych, oraz podatku akcyzowego,

b) opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa, których określanie lub
ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych, z
zastrzeżeniem pkt 2 lit. a;

2) wynikiem kontroli, gdy ustalenia dotyczą nieprawidłowości:
a) w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4,
b)  innych niż wymienione w pkt 1, w szczególności w zakresie oświadczeń o

stanie majątkowym, gdy nieprawidłowości nie stwierdzono albo gdy ustalenia
dotyczą należności przywozowych lub należności wywozowych oraz gdy
kontrolowany złożył zgodnie z art. 14c ust. 2 korygującą deklarację obejmującą
w całości stwierdzone nieprawidłowości;

3) postanowieniem, gdy w trakcie toczącego się postępowania kontrolnego
zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.

2. Przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli organ kontroli skarbowej wyznacza stronie
7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

<3. Odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia wszczęcia postępowania
kontrolnego do dnia doręczenia decyzji wydanej w pierwszej instancji, jeżeli decyzja
nie została doręczona w terminie 6 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
kontrolnego.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczynił się
kontrolowany lub jego przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn
niezależnych od organu.>
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Art. 31.
[1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z
wyłączeniem art. 54 tej ustawy, z zastrzeżeniem art. 14b ust. 1.]

<1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
z zastrzeżeniem art. 14b ust. 1.>

1a.  (uchylony).
2.  Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) organ kontroli skarbowej - organ podatkowy;
2) inspektor kontroli skarbowej albo osoba dokonująca czynności kontrolnych, o której

mowa w art. 38 ust. 3 - kontrolującego;
3) postępowanie kontrolne - postępowanie podatkowe, o którym mowa w dziale IV

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
4) kontrola podatkowa - kontrolę, o której mowa w dziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. - Ordynacja podatkowa.
3. Jeżeli przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa zobowiązują kontrolujących do okazania

legitymacji służbowej, kontrolujący, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zobowiązany jest do
okazania legitymacji służbowej i znaku identyfikacyjnego, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 2
ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie
ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz.
804).


