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o komisyinym proiekcie ustawy o zmianie
ustawy o kontroli skarbowej (druk nr 911)
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USTAWA 

z dnia   2010 r. 

 

o zmianie ustawy o kontroli skarbowej 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, 
poz. 65, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 24 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia wszczęcia postępowania 
kontrolnego do dnia doręczenia decyzji wydanej w pierwszej instancji, jeże-
li 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 przy-
czynił się kontrolowany lub jego przedstawiciel lub opóźnienie powstało z 
przyczyn niezależnych od organu.”; 

2) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r. 

 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 

594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, 
poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, 
Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 171, poz. 1207, z 2008 r. Nr 110, poz. 707, Nr 
209, poz. 1318 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 166, poz. 
1317, Nr 201, poz. 1540. 




