UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu
23 października 2008 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych
innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:
1)

w art. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
"7a) po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu:
"Art. 41a. § 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.";";

2)

w art. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:
"20) w art. 79 § 2 i 3 otrzymują brzmienie:
"§ 2. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu
przedawnienia zobowiązania podatkowego.
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podatku.";";
3)

w art. 1 pkt 28 otrzymuje brzmienie:
"28) uchyla się art. 119;";

4)

w art. 1 pkt 45 otrzymuje brzmienie:
"45) w art. 291 § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 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, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały
uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.";";

5)

w art. 2 w pkt 1 w lit. c, w § 6 wyrazy "decyzji nakładającej obowiązek podlegający
wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji" zastępuje się
wyrazami "decyzji stanowiącej podstawę do dokonania zabezpieczenia, o ile wydanie nowej
decyzji nakładającej obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji nie nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji
organu odwoławczego lub prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego organowi
właściwemu do wydania decyzji";

6)

w art. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
"1a) w art. 159 § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Organ egzekucyjny na żądanie zobowiązanego, z zastrzeżeniem § 2, uchyla
zabezpieczenie, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie został
zgłoszony w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania zabezpieczenia należności
pieniężnej lub zabezpieczenia obowiązku o charakterze niepieniężnym.";";

7)

w art. 8 wyrazy "art. 112 i 114a" zastępuje się wyrazami "art. 112, art. 114a i art. 115 § 1".
MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UZASADNIENIE
Na posiedzeniu w dniu 30 października 2008 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 7 poprawek.
W poprawkach nr 1 i 3 Senat dokonuje korekty w systematyce ustawy, poprzez
umieszczenie przepisu określającego zasady waloryzacji kwoty decydującej o możliwości
objęcia rzeczy lub prawa zastawem skarbowym, w rozdziale regulującym zabezpieczenie
zobowiązań podatkowych, a nie w rozdziale dotyczącym odpowiedzialności podatkowej osób
trzecich, zgodnie z materią przepisu.
W poprawce nr 2 Senat, uznając prawo podatnika do złożenia wniosku
o stwierdzenie nadpłaty w każdym czasie gdy istnieje zobowiązanie podatkowe, proponuje
zmiany zapewniające większą czytelność i przejrzystość przepisu w tym zakresie.
W poprawce nr 4 Senat uznaje za nieuzasadnione, ograniczanie przedmiotu
postępowania podatkowego wszczętego w wyniku kontroli podatkowej, wyłącznie do ustaleń
tej kontroli w zakresie nieuwzględnionych zastrzeżeń kontrolowanego. W ocenie Senatu
zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej (znajdującej wyraz w art. 122, art. 180 § 1, art. 187 §1
i art. 191 Ordynacji podatkowej) dowodem w postępowaniu powinny być także okoliczności
faktyczne nieznane w dacie zakończenia kontroli. Dodatkowo poprawka usuwa normatywnie
zbędne, zdaniem Senatu, elementy przepisu.
Zgodnie z poprawką nr 5, w przypadku uchylenia przez organ odwoławczy (lub sąd
administracyjny) decyzji stanowiącej podstawę do dokonania zabezpieczenia, zajęcie
zabezpieczające nie będzie przekształcać się w zajęcie egzekucyjne, dopiero po spełnieniu
dodatkowej przesłanki, tj. niewydania nowej decyzji w tym zakresie, w terminie 6 miesięcy
od dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego (lub prawomocnego orzeczenia sądu)
organowi właściwemu do wydania decyzji. Zdaniem Senatu wprowadzenie ww. terminu
zapewni należyte zabezpieczenie należności Skarbu Państwa i pozwoli uniknąć dodatkowych
czynności

organów

administracji

publicznej

w

postaci

dokonywania

ponownych

zabezpieczeń.
Zgodnie z poprawką nr 6 w przypadku niezgłoszenia wniosku o wszczęcie
postępowania egzekucyjnego, uchylenie zabezpieczenia należności pieniężnej, będzie mogło
nastąpić w terminie 3 miesięcy, a nie jak dotychczas w terminie 30 dni, od dnia dokonania
zabezpieczenia. W ocenie Senatu, wydłużenie terminu do wystąpienia z wnioskiem
o wszczęcie egzekucji jest uzasadnione koniecznością podjęcia szeregu czynności
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niewykonywania decyzji nieostatecznych do czasu zakończenia postępowania podatkowego.
W poprawce nr 7 Senat proponuje, aby wspólnicy spółek osobowych byli objęci
odpowiedzialnością osób trzecich za zaległości podatkowe powstałe przed dniem wejścia
w życie ustawy, na dotychczasowych zasadach. Senat przyjmuje więc analogiczną regułę
intertemporalną, jak w przypadku odpowiedzialności za zaległości podatkowe nabywców
składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz dzierżawców
lub użytkowników nieruchomości.

