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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r.

o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
(druk nr 962 )

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, z późn. zm.)

Art. 3b.
§ 1. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać:

[1) dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji
określonym w odrębnych przepisach,]

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 deklaracji i podań składanych za pomocą środków komunikacji

elektronicznej;
2) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji

elektronicznej;
3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne

typy deklaracji lub podań.
§ 3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w § 2, minister właściwy do spraw finansów

publicznych powinien uwzględnić:
1) potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych

zawartych w deklaracjach i podaniach oraz potrzebę ich ochrony przed
nieuprawnionym dostępem;

2) limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku
wynikających z deklaracji i rodzaj podatku, którego dotyczy deklaracja, a także
wymagania dla poszczególnych rodzajów podpisu określone w przepisach o
podpisie elektronicznym, w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu i
znakowania czasem.
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Art. 14.
<§ 1.>Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje ogólny nadzór w

sprawach podatkowych.
<§ 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, minister właściwy do spraw finansów

publicznych w celu wykonywania ustawowych zadań, w szczególności zadań
analityczno-sprawozdawczych, może przetwarzać dane wynikające z deklaracji
podatkowych składanych do naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników
urzędów celnych.

 § 3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w § 2, odbywa się z zachowaniem przepisów
o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych.>

Art. 56.
[§ 1. Stawka odsetek za zwłokę wynosi 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu

lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim.]
<§ 1. Stawka odsetek za zwłokę jest  równa sumie 200 % podstawowej stopy

oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o
Narodowym Banku Polskim, i 2 %, z tym że stawka ta nie może być niższa niż
8 %.>

§ 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, 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. 67b.
§ 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może

udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a:
1) które nie stanowią pomocy publicznej;
2) które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w

bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy
w ramach zasady de minimis;
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3) które stanowią pomoc publiczną:
a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub

inne nadzwyczajne zdarzenia,
b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w

gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach

przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego,

nauki i oświaty,
e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie

gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
f) na szkolenia,
g) na zatrudnienie,
h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
i) na restrukturyzację,
j) na ochronę środowiska,
k) na prace badawczo-rozwojowe,
l) regionalną,
m)udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę

Ministrów.
§ 2. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadku

wymienionym w § 1 pkt 3 lit. a, mogą być udzielane jako pomoc indywidualna albo w
ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.

[§ 3. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadku
wymienionym w § 1 pkt 3 lit. b-e, lit. j oraz lit. k mogą być udzielane jako pomoc
indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo udzielana w
ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.

§ 4. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadkach
wymienionych w § 1 pkt 3 lit. f-i, lit. l oraz lit. m mogą być udzielane po spełnieniu
szczegółowych warunków określonych na podstawie § 5 i 6.

§ 5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, szczegółowe warunki udzielania ulg w
spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadkach
wymienionych w § 1 pkt 3 lit. f-i oraz lit. l wraz ze wskazaniem przypadków, w których
ulgi udzielane są jako pomoc indywidualna, mając na uwadze dopuszczalne
przeznaczenia i warunki udzielania pomocy państwa określone w przepisach prawa
wspólnotowego.]

<§ 3. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w
przypadkach wymienionych w § 1 pkt 3 lit. b–g oraz lit. i–l mogą być udzielane jako
pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo
udzielane w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.

§ 4. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadku
wymienionym w § 1 pkt 3 lit. h mogą być udzielane po spełnieniu szczegółowych
warunków określonych na podstawie § 5.
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§ 5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, szczegółowe warunki udzielania
ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadku
wymienionym w § 1 pkt 3 lit. h wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi
są udzielane jako pomoc indywidualna, mając na uwadze dopuszczalne
przeznaczenia i warunki udzielania pomocy państwa określone w przepisach
prawa wspólnotowego.>

§ 6. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzeń, inne niż określone w § 1 pkt 3
lit. a-l, przeznaczenia pomocy udzielanej w formie ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych, o których mowa w art. 67a, oraz szczegółowe warunki udzielania tych
ulg dla określonych przez Radę Ministrów przeznaczeń wraz ze wskazaniem
przypadków, w których ulgi udzielane są jako pomoc indywidualna, mając na uwadze
dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określone w przepisach prawa
wspólnotowego.

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:]

<Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się,
a rozpoczęty ulega zawieszeniu, 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;
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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:]
< Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a po zawieszeniu 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;

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. 75.
§ 1. Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość

pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.
§ 2. Uprawnienie określone w § 1 przysługuje również:

1) podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w
art. 21 § 1 pkt 1, jeżeli:

a) w zeznaniach (deklaracjach), o których mowa w art. 73 § 2, wykazali
zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i
wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości
mniejszej od należnej,

b) w deklaracjach innych niż wymienione w art. 73 § 2 pkt 2 i 3, z wyjątkiem
deklaracji dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy, wykazali zobowiązanie
podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili
zadeklarowany podatek,

c) nie będąc obowiązanymi do składania zeznań (deklaracji), dokonali wpłaty
podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej;

<1a) osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili rozwiązania
spółki, w sytuacjach określonych w pkt 1;>

2) płatnikom lub inkasentom, jeżeli:
a) w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od

wysokości pobranego podatku,
b) w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od

należnej,
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c) nie będąc obowiązanymi do składania deklaracji, wpłacili podatek w
wysokości większej od należnej.

§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a) i b) oraz w pkt 2 lit. a) i b),
podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty są
obowiązani złożyć skorygowane zeznanie (deklarację).

<§ 3a. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 1a, osoba, która była wspólnikiem
spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, jest obowiązana złożyć skorygowane
zeznanie (deklarację) równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty oraz
umowę spółki aktualną na dzień rozwiązania spółki.>

§ 4. Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ
podatkowy zwraca nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę.

§ 5. Jeżeli zwrotu nadpłaty w trybie, o którym mowa w § 4, dokonano nienależnie lub w
wysokości wyższej od należnej, od kwoty nadpłaty podlegającej zwrotowi nie nalicza
się odsetek za zwłokę. W tym zakresie nie wszczyna się postępowania w sprawach o
przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

<§ 5a. Zwrotu nadpłaty osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili
rozwiązania spółki, dokonuje się w proporcjach wynikających z prawa do udziału
w zysku określonego w umowie spółki. Jeżeli z dołączonej umowy nie wynikają te
udziały w zysku, przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.>

§ 6. Przepisów § 2 pkt 1 lit. b) i pkt 2 nie stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe przewidują
inny tryb zwrotu podatku.

§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach, o których mowa w § 1,
uwzględniając w szczególności rodzaj podatku i przypadki poboru podatku przez
płatnika.

Art. 76.
§ 1. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet

zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w
decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie
ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie
nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z
zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w
postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości
podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o
której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku -
na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zaliczania nadpłaty płatnika lub inkasenta
na poczet jego zaległości podatkowych, bieżących zobowiązań podatkowych lub
zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem obowiązków płatnika lub
inkasenta.

<§ 4. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób, które były wspólnikami spółki
cywilnej w chwili rozwiązania spółki.>



- 7 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Art. 77.
§ 1. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie:

1) 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności
decyzji:

a) ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,
b) określającej wysokość zobowiązania podatkowego,
c) o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta,
d) o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej lub spadkobiercy,

z zastrzeżeniem § 3;
2) 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość

nadpłaty;
3) 14 dni od dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu

administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchylającego decyzję
organu podatkowego pierwszej instancji lub stwierdzającego jej nieważność, z
zastrzeżeniem § 3;

4) 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 74;
5) 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2

pkt 1-3, z zastrzeżeniem § 2;
[6) 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze

skorygowanym zeznaniem (deklaracją) w przypadkach, o których mowa w art. 75 §
3, lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub
deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2;]

<6) 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze:

a) skorygowanym zeznaniem (deklaracją) – w przypadkach, o których
mowa w art. 75 § 3,

b) skorygowanym zeznaniem (deklaracją) i z umową spółki aktualną
na dzień rozwiązania spółki – w przypadku, o którym mowa w art. 75 §
3a

– lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub
deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2;>

7) 30 dni od dnia złożenia deklaracji, o której mowa w art. 73 § 2 pkt 4.
§ 2. W przypadku skorygowania deklaracji:

1) w trybie określonym w art. 274 § 1 pkt 1 - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3
miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu;

2) przez podatnika - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia jej
skorygowania.

§ 3. W przypadku uchylenia decyzji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d, lub stwierdzenia jej
nieważności, jeżeli następnie, w terminie 3 miesięcy od dnia uchylenia lub stwierdzenia
nieważności przez organ podatkowy lub od dnia doręczenia organowi podatkowemu
odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności,
uchylającego decyzję lub stwierdzającego jej nieważność, zostanie wydana decyzja w
tej samej sprawie, nadpłata, którą stanowi różnica między podatkiem wpłaconym a
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podatkiem wynikającym z tej decyzji, podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia
wydania nowej decyzji.

§ 4. W przypadku niewydania nowej decyzji w terminie, o którym mowa w § 3, nadpłata
stanowiąca kwotę wpłaconą na podstawie decyzji uchylonej lub decyzji, której
nieważność stwierdzono, podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki.

Art. 77b.
§ 1. Zwrot nadpłaty następuje:

1) na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta obowiązanego
do posiadania rachunku bankowego;

2) w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent nie są obowiązani do posiadania
rachunku bankowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

§ 2. Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień:
1) obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia

przelewu;
2) złożenia przekazu pocztowego;
3) wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do

dyspozycji podatnika w kasie.
§ 3. Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu

egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie.
§ 4. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.
<§ 5. Przepisy § 1 – 4 stosuje się odpowiednio do osób, które były wspólnikami spółki

cywilnej w chwili rozwiązania spółki.>

Art. 81.
§ 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą

skorygować uprzednio złożoną deklarację.
<§ 1a. Osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki,

może skorygować uprzednio złożoną deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 §
3a.>

§ 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z
dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

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;
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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.]

<§ 2. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są obowiązane do
sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych, w formie dokumentu elektronicznego, w okresie sprawozdawczym –
odpowiednio od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca –
informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, w terminie do siódmego dnia następnego
okresu sprawozdawczego. Obowiązek sporządzania i przekazywania informacji nie
dotyczy rachunków bankowych założonych i zlikwidowanych w tym samym okresie
sprawozdawczym.>

§ 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 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;
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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. 133.
§ 1. Stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca

prawny, a także osoby trzecie, o których mowa w art. 110-117a, które z uwagi na swój
interes prawny żądają czynności organu podatkowego, do której czynność organu
podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego
dotyczy.

§ 2. Stroną w postępowaniu podatkowym może być również osoba fizyczna, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej inna niż wymieniona w § 1,
jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego przed powstaniem obowiązku
podatkowego ciążą na niej szczególne obowiązki lub zamierza skorzystać z uprawnień
wynikających z tego prawa.

§ 2a. Stroną w postępowaniu podatkowym w sprawach dotyczących zwrotu podatku od
towarów i usług może być wspólnik spółki wymienionej w art. 115 § 1, uprawniony na
podstawie przepisów o podatku od towarów i usług do otrzymania zwrotu podatku.

<§ 2b. Stroną w postępowaniu podatkowym w sprawie stwierdzenia nadpłaty w zakresie
zobowiązań byłej spółki cywilnej może być osoba, która była wspólnikiem spółki
cywilnej w chwili rozwiązania spółki.>

§ 3. W przypadku, o którym mowa w art. 92 § 3, jedną stroną postępowania są małżonkowie
i każdy z nich jest uprawniony do działania w imieniu obojga.

Art. 154a.
§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wystąpić do władzy Państwa

Członkowskiego Unii Europejskiej właściwej w sprawach podatkowych, zwanej dalej
"obcą władzą", z wnioskiem o doręczenie pisma organu podatkowego.

<§ 1a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić podległy mu
organ podatkowy do występowania z wnioskiem, o którym mowa w § 1.>
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§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, powinien zawierać dane niezbędne do identyfikacji
podmiotu, któremu ma być doręczone pismo, w szczególności nazwisko lub nazwę
(firmę) oraz adres.

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 wprowadzenia żądania do systemu
teleinformatycznego organu podatkowego.

§ 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[.] <,>

<4) zabezpieczenia.>

§ 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
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. 305n.
§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje z urzędu informacje

dotyczące przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych, których
wypłacanie wymaga, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych,
składania imiennej informacji o przychodach (dochodach), uzyskanych przez osoby,
które ze względu na miejsce zamieszkania podlegają obowiązkowi podatkowemu od
wszystkich swoich dochodów:

1) w państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub
2) na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z
zastrzeżeniem postanowień umów w sprawie opodatkowania przychodów
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(dochodów) z oszczędności osób fizycznych zawartych przez Rzeczpospolitą
Polską z tymi terytoriami

- właściwym władzom tych państw i terytoriów.
§ 2. Informacje przekazuje się przynajmniej raz w roku w terminie 6 miesięcy od

zakończenia roku podatkowego podmiotu wypłacającego przychody (dochody).
§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w celu usprawnienia współpracy,

może zawierać z właściwymi władzami państw i terytoriów, o których mowa w § 1,
porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie szczegółowych zasad i trybu
wymiany informacji.

<§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić podległy mu
organ podatkowy do przekazywania informacji, o których mowa w § 1.

§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić podległy mu
organ podatkowy do otrzymywania informacji od władz państwa członkowskiego
Unii Europejskiej lub terytoriów, o których mowa w § 1 pkt 2.>

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. 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.


