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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 46. posiedzeniu w dniu 20 lipca 2017 r. ustawę

o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach
publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę
o Krajowej Administracji Skarbowej.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 20 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 14b § 5c otrzymuje brzmienie:
„§ 5c. Organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej zwraca się
do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię w zakresie, o którym mowa
w § 5b, chyba że stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu,
które było przedmiotem uzyskanej uprzednio opinii Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. Opinię Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, której przedmiotem
jest zagadnienie odpowiadające stanowi faktycznemu lub zdarzeniu przyszłemu
przedstawionemu we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wraz
z wnioskiem organu uprawnionego do wydania interpretacji indywidualnej o jej
wydanie, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty
w nich wskazane, dołącza się do akt sprawy.”;

2)

w art. 43 dodaje się § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze
rozporządzenia, wyznaczyć organ Krajowej Administracji Skarbowej do
wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie
prowadzenia rejestru zastawów, mając na względzie konieczność zapewnienia
sprawnego funkcjonowania tego rejestru oraz wymiany informacji pomiędzy
organami uprawnionymi do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego
rejestru oraz organami egzekucyjnymi.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.1)) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984
i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.

2
„Art. 3a. Do umów i jednostronnych czynności prawnych, związanych
z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem w zakresie:
1)

operacji finansowych związanych z wykonywaniem budżetu państwa i
budżetu środków europejskich, w tym z zakresu obsługi bankowej,

2)

operacji finansowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

3)

zaciągania pożyczek i kredytów, emisji skarbowych papierów wartościowych
oraz innych operacji związanych bezpośrednio z zarządzaniem długiem
Skarbu Państwa

– nie stosuje się przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261).ˮ.
Art. 3. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o
Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379)
art. 259 otrzymuje brzmienie:
„Art. 259. Część budżetu państwa, o której mowa w art. 9 ustawy, o której
mowa w art. 1, zostanie wyodrębniona w budżecie państwa na rok 2019. Do dnia
wyodrębnienia części budżetu państwa, o której mowa w art. 9 ustawy, o której
mowa w art. 1, realizacja działalności Krajowej Administracji Skarbowej odbywa
się w ramach dotychczasowych części budżetu państwa.”.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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