
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 7 sierpnia 2015 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa  

oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r. 

ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadza 

do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 2 w lit b, w pkt 11 i 12 wyrazy „jednostkę niemającą osobowości 

prawnej” zastępuje się wyrazami „jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej”; 

2)  w art. 1 po pkt 3 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 13 w § 2 pkt 4a otrzymuje brzmienie:  

„4a) organ właściwy w sprawach dotyczących interpretacji przepisów prawa 

podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1, w zakresie określonym 

w art. 14e § 1;”;”; 

3)  w art. 1 w pkt 5: 

a) po lit. b dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

„§ 6a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, 

uwzględniając konieczność zapewnienia jednolitości i prawidłowości 

interpretacji indywidualnych, w celu usprawnienia postępowania 

w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnych, może, w drodze 

rozporządzenia, upoważnić dyrektora Biura Krajowej Informacji 

Podatkowej do: 

1) zmiany interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 
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2) stwierdzania wygaśnięcia interpretacji indywidualnych na podstawie 

art. 14e § 1 pkt 3, 

3) uchylania interpretacji indywidualnych i wydawania postanowień, 

o których mowa w § 5a, na podstawie art. 14e § 1 pkt 4, 

4) zmiany postanowień, o których mowa w § 5a, na podstawie art. 14e 

§ 1 pkt 5, 

5) uchylania postanowień, o których mowa w § 5a, na podstawie 

art. 14e § 1 pkt 6 

– w jego imieniu i w ustalonym zakresie.”,”, 

b) w lit c: 

– polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: „§ 7 otrzymuje brzmienie:”, 

– skreśla się § 6; 

4)  w art. 1 w pkt 8, w art. 14e w § 1 w pkt 6 wyrazy „i wydać interpretację 

indywidualną” zastępuje się wyrazami „i przekazać wniosek o wydanie interpretacji 

indywidualnej do ponownego rozpatrzenia”; 

5)  w art. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) art. 14h otrzymuje brzmienie: 

„Art. 14h. W sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, 

art. 130, art. 135, art. 140, art. 143, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 

§ 1–2 i 4, art. 170, art. 171, art. 208, art. 213 w zakresie uzupełniania lub 

sprostowania co do skargi do sądu administracyjnego, art. 214, art. 215 § 1 i 3 

oraz przepisy rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 10, 14, 16 i 23 działu IV.”;”; 

6)  w art. 1 w pkt 16 w lit. c, w § 3 w pkt 2 wyrazy „art. 14b § 5” zastępuje się 

wyrazami „art. 14b § 5a”; 

7)  w art. 1 w pkt 50: 

a) w lit. a, w pkt 2 wyrazy „lub zapłaty przy użyciu karty płatniczej” zastępuje się 

wyrazami „lub zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu 
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płatniczego, zwanego dalej „innym instrumentem płatniczym””, 

b) w lit c: 

– w § 2a wyrazy „przy użyciu karty płatniczej” zastępuje się wyrazami „za 

pomocą innego instrumentu płatniczego”, 

– § 2b otrzymuje brzmienie: 

„§ 2b. W miejscu zapłaty innym instrumentem płatniczym organ 

podatkowy jest obowiązany zamieścić informację o pobieraniu 

i wysokości opłat i prowizji z tytułu płatności za pomocą tego 

instrumentu. Przed dokonaniem płatności podatku za pomocą innego 

instrumentu płatniczego podatnik jest informowany o pobieraniu 

i wysokości opłat i prowizji z tytułu płatności za pomocą tego 

instrumentu.”, 

– w § 2c wyrazy „przy użyciu karty płatniczej” zastępuje się wyrazami „za 

pomocą innego instrumentu płatniczego”; 

8)  w art. 1 po pkt 50 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 61a § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą, 

w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody 

odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub województwa, za pomocą innego 

instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym 

przechowywany jest pieniądz elektroniczny.”;”; 

9)  w art. 1 po pkt 82 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 106 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Do odpowiedzialności zapisobiercy stosuje się odpowiednio art. 97 

§ 1 oraz art. 98–103.”;”; 

10)  w art. 1  

a) w pkt 95: 

– w art. 138l w § 2 wyrazy „doradca podatkowy wyznaczony w trybie art. 138n 

§ 1” zastępuje się wyrazami „adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy 
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wyznaczony w trybie art. 138n § 1 lub 1a”, 

– w art. 138m § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym jest adwokat, radca 

prawny lub doradca podatkowy wyznaczony w trybie art. 138n § 1 lub 1a.”, 

– w art. 138n: 

– – po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. O wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego jako tymczasowego 

pełnomocnika szczególnego organ podatkowy zwraca się do okręgowej rady 

adwokackiej lub okręgowej izby radców prawnych właściwej dla siedziby 

organu podatkowego. Jeżeli adwokat lub radca prawny ustanowiony w ten 

sposób ma podjąć czynności poza siedzibą organu podatkowego Naczelna 

Rada Adwokacka lub Krajowa Rada Radców Prawnych, na wniosek 

ustanowionego adwokata lub radcy prawnego, wyznaczy w razie potrzeby 

adwokata lub radcę prawnego z innej miejscowości.”, 

– – w § 2 wyrazy „doradcy podatkowego,” zastępuje się wyrazami „adwokata, 

radcy prawnego lub doradcy podatkowego”, 

b) w pkt 143 w lit. b, w § 1a wyrazy „doradcy podatkowego” zastępuje się 

wyrazami „adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego”; 

11)  w art. 1 w pkt 95, w art. 138n w § 2 wyrazy „przepisy o opłatach za czynności 

doradców podatkowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy 

prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków” zastępuje się 

wyrazami „przepisy o kosztach pomocy prawnej udzielonej przez doradcę 

podatkowego z urzędu, wydane na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 

1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213 oraz z 2014 r. 

poz. 768)”; 

12)  w art. 1 w pkt 96: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem 

i dodaje się pkt 5” zastępuje się wyrazami „w pkt 5 kropkę zastępuje się 

średnikiem i dodaje się pkt 6”, 

b) pkt 5 oznacza się jako pkt 6; 
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13)  w art. 1 w pkt 152 w lit. b, w § 5 wyrazy „wyrażenia zgody lub złożenia wniosku na 

wszczęcie kontroli” zastępuje się wyrazami „wyrażenia zgody na wszczęcie kontroli 

lub złożenia wniosku o wszczęcie kontroli”; 

14)  w art. 2 w pkt 1: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „po § 4c dodaje się § 4d” zastępuje się 

wyrazami „po § 4d dodaje się § 4e”, 

b) § 4d oznacza się jako § 4e; 

15)  w art. 6: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem 

i dodaje się pkt 19” zastępuje się wyrazami „w pkt 29 kropkę zastępuje się 

średnikiem i dodaje się pkt 30”, 

b) pkt 19 oznacza się jako pkt 30; 

16)  w art. 7 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję w sprawie wykreślenia 

zastawu, o którym mowa w ust. 1, z Rejestru Zastawów Skarbowych, zgodnie 

z art. 46h § 1 Ordynacji podatkowej. 

6. Od decyzji Prezesa Funduszu, o której mowa w ust. 5, przysługuje 

odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.”.”; 

17)  w art. 8 w pkt 4, w art. 31 wyrazy „art. 62 § 1, 4, 7” zastępuje się wyrazami „art. 62 

§ 1, 3 i 5”; 

18)  w art. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 3: 

a) uchyla się ust. 1 i 2, 

b) w ust. 3 uchyla się pkt 1, 

c) uchyla się ust. 3a–5;”; 
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19)  w art. 11: 

a) w pkt 1, w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „lub zapłaty za pomocą karty płatniczej” 

zastępuje się wyrazami „lub zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu 

instrumentu płatniczego, zwanego dalej „innym instrumentem płatniczym””, 

b) w pkt 2, w art. 57b: 

– w ust. 1 wyrazy „karty płatniczej” zastępuje się wyrazami „innego instrumentu 

płatniczego”, 

– ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W miejscu zapłaty innym instrumentem płatniczym organ celny jest 

obowiązany zamieścić informację o pobieraniu i wysokości opłat i prowizji 

z tytułu płatności za pomocą tego instrumentu. Przed dokonaniem zapłaty 

należności za pomocą innego instrumentu płatniczego dłużnik jest 

informowany o pobieraniu i wysokości opłat i prowizji z tytułu zapłaty za 

pomocą tego instrumentu.”, 

– w ust. 3 wyrazy „karty płatniczej” zastępuje się wyrazami „innego instrumentu 

płatniczego”; 

20)  w art. 17: 

a) w ust. 1 wyrazy „wejścia w życie niniejszej ustawy” zastępuje się wyrazami 

„1 stycznia 2017 r.”, 

b) w ust. 2 wyrazy „wejścia w życie ustawy”” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 

2017 r.”; 

21)  w art. 18 użyte dwukrotnie wyrazy „wejścia w życie niniejszej ustawy” zastępuje się 

wyrazami „1 stycznia 2017 r.”; 

22)  w art. 19 w ust. 1 wyrazy „art. 56 § 1–1b” zastępuje się wyrazami „art. 56 § 1a i 1b”; 

23)  w art. 19: 

a) w ust. 1 wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 2” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem 

ust. 1a i 2”, 
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b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji może nastąpić bez 

uzasadnienia przyczyn korekty.”; 

24)  w art. 29 na końcu dodaje się wyrazy „, a także art. 13b ust. 1 pkt 2 ustawy, o której 

mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”; 

25)  art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30. W zakresie dotyczącym pełnomocnictw ogólnych, przepisy art. 138a 

§ 2, art. 138f § 1, art. 138g, art. 138h, art. 284 § 1 oraz przepisy wykonawcze 

wydane na podstawie art. 138j § 2, ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 lipca 2016 r.”; 

26)  w art. 31 w pkt 2 po wyrazach „tiret drugie” dodaje się wyrazy „, art. 4 pkt 3 lit. a – 

w zakresie art. 13b ust. 1 pkt 2 oraz lit. b – w zakresie art. 13b ust. 1a”; 

27)  art. 31 w pkt 2 wyrazy „oraz art. 14” zastępuje się wyrazami „, art. 14 oraz art. 29”. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy – 

Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 27 poprawek.  

 

Poprawka nr 1 porządkuje terminologię przepisów. Uwzględnia brzmienie art. 33
1
 

Kodeksu cywilnego oraz ujednolica przepisy Ordynacji podatkowej. Ordynacja określa 

jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 

prawną, jako „jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej”, a nie „jednostki 

niemające osobowości prawnej”. 

 

Poprawki nr 2, 3 i 4 zakładają, że z dniem wejścia w życie ustawy, właściwym 

w sprawach wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, będzie 

dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej. 

Rozpatrzona ustawa wprowadza zmiany związane z wydawaniem interpretacji 

indywidualnych (także ich zmianą, uchyleniem i stwierdzeniem wygaśnięcia) i odnosi te 

zmiany do obowiązującego stanu prawnego, zgodnie z którym interpretacje indywidualne 

przepisów prawa podatkowego wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych 

(w jego imieniu upoważnieni dyrektorzy izb skarbowych). Tymczasem, zgodnie z podpisaną 

przez Prezydenta ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej, od 1 stycznia 

2016 r. organem właściwym w sprawach wydawania interpretacji indywidualnych będzie 

dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej. 

Poprawka nr 2 koryguje przepis określający właściwość rzeczową ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych. Minister będzie właściwy w sprawie zmiany interpretacji 

indywidualnych oraz w sprawach związanych ze zmianą, uchylaniem i stwierdzaniem 

wygaśnięcia interpretacji przepisów prawa podatkowego. 

Poprawka nr 3 zmienia delegację do wydania rozporządzenia, w którym minister 

właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić podległe mu organy, do 

wykonywania w jego imieniu ustawowych kompetencji, w zakresie związanym 

z interpretacjami indywidualnymi. Poprawka wskazuje na dyrektora Biura Krajowej 
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Informacji Podatkowej jako na organ, który może być organem upoważnionym oraz wyłącza 

te kompetencje, które są już (zgodnie z ustawą o administracji podatkowej) kompetencjami 

dyrektora Biura KIP.  

Poprawka nr 4 zakłada, że dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej powinien 

uzyskać kompetencję do wydania interpretacji indywidualnej, w przypadku, gdy minister 

właściwy do spraw finansów publicznych, w trybie nadzoru, uchyli postanowienie wydane 

przez dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej, o którym mowa w art. 14b § 5a 

Ordynacji podatkowej.  

 

Poprawki nr 5, 12, 14 i 15 zmierzają do prawidłowego wprowadzenia zmian do 

ustawy. Uwzględniają nowe brzmienie przepisów nadane ustawą o administracji podatkowej 

lub podpisaną przez Prezydenta ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo 

o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 

Poprawka nr 5, poza zmianą techniczno-legislacyjną, pozostawia w brzmieniu 

znowelizowanego przepisu odesłanie do art. 130 i art. 143 Ordynacji podatkowej. 

(odpowiednio do instytucji wyłączenia pracownika i upoważnienia pracownika do 

załatwienia sprawy). Zgodnie z rozpatrzoną ustawą minister właściwy do spraw finansów 

publicznych pozostanie właściwy do zmiany, uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia 

interpretacji indywidualnej. Do wydawania interpretacji indywidualnej uprawniony będzie 

dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Odpowiednie stosowanie przepisów 

dotyczyć ma zarówno dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej jak i ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych. W tym zakresie poprawka pozostawia symetrię 

pomiędzy art. 14a § 9 i art. 14h Ordynacji podatkowej. 

 

Poprawki nr 6, 9, 17 i 22 korygują błędne odesłania. 

 

Poprawki nr 7, 8 i 19 wprowadzają możliwość regulacji zobowiązań podatkowych 

i należności celnych także za pomocą innych niż polecenie przelewu i karta płatnicza 

instrumentów płatniczych.  
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W obowiązującym stanie prawnym za termin zapłaty podatku (należności celnych) 

w obrocie bezgotówkowym uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika 

(dłużnika) na podstawie polecenia przelewu. Uchwalona przez Sejm ustawa wprowadza 

możliwość zapłaty podatku (należności celnych) także za pomocą karty płatniczej, co Senat 

ocenia pozytywnie. Jednocześnie jednak za uzasadnione uznać należy dalsze poszerzenie 

możliwości zapłaty bezgotówkowej, tak aby nie stwarzać barier prawnych dla dokonywania 

płatności innymi instrumentami płatniczymi, w tym instrumentami płatności mobilnych (np. 

za pomocą telefonu komórkowego). Możliwość zapłaty podatku (należności celnych) kartą 

płatniczą i innymi instrumentami płatności mobilnych, zgodnie z rozpatrzoną ustawa, 

uzależniona będzie od posiadania przez organ odpowiedniego urządzenia do autoryzacji 

transakcji płatniczych. 

 

Poprawka nr 10 zakłada, że tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym można 

ustanowić nie tylko doradcę podatkowego, ale także adwokata lub radcę prawnego. 

Rozpatrzona przez Senat ustawa wprowadza instytucję tymczasowego pełnomocnika 

szczególnego działającego na rzecz osoby nieobecnej, do czasu wyznaczenia przez sąd 

kuratora dla tej osoby. Tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym może być doradca 

podatkowy. W ocenie Senatu zasadnym jest aby tą funkcję mogli pełnić także inni 

profesjonalni pełnomocnicy: adwokaci i radcowie prawni. Poprawka zakłada, że 

o wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego jako tymczasowego pełnomocnika 

szczególnego organ podatkowy zwraca się do okręgowej rady adwokackiej lub okręgowej 

izby radców prawnych. Jeśli ustanowiony w ten sposób pełnomocnik ma podjąć czynności 

poza siedzibą organu podatkowego to, na jego wniosek, Naczelna Rada Adwokacka lub 

Krajowa Rada Radców Prawnych wyznaczy w razie potrzeby adwokata lub radcę prawnego 

z innej miejscowości. Do ustalenia wynagrodzenia tak ustanowionych pełnomocników, 

w myśl poprawki, mają znaleźć zastosowanie, te same zasady, co do ustalenia wynagrodzenia 

doradcy podatkowego. 

 

Poprawka nr 11 wiąże wynagrodzenie za czynności tymczasowego pełnomocnika 

szczególnego z każdoczesnymi przepisami wykonawczymi określającymi koszty pomocy 

prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu, a nie tylko z przepisami obecnie 

obowiązującego rozporządzenia w tej materii. 
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Przepis art. 138n 2 w brzmieniu uchwalonym przez Sejm odsyła do przepisów 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie 

wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej 

udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu. Wskazuje na to przyjęcie przez ten przepis 

terminologii jaką posługuje się przywołane rozporządzenie. Wprowadzenie wprost do ustawy 

terminologii rozporządzenia może budzić wątpliwości. Normy prawne powinny być 

zbudowane z przepisów zawartych w aktach prawnych tej samej rangi. W przeciwnym 

wypadku powstaje istotna wątpliwość, co do ich pozycji w hierarchicznym porządku źródeł 

prawa. Należy zwrócić uwagę, że konstrukcja przyjęta w uchwalonej przez Sejm ustawie, 

zakłada możliwość arbitralnej modyfikacji kwestionowanych przepisów (a nawet uczynienia 

ich niemożliwymi do zrealizowania) przez ministra. W każdym czasie może on bowiem – 

drogą jednostronnej decyzji – zmienić zasady ustalania kosztów pomocy prawnej udzielonej 

przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu, nie określając jej jako kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej i niezbędnych, udokumentowanych wydatków.  

 

Poprawka nr 13 wprowadza zmianę redakcyjną. 

 

Poprawka nr 16 przesądza, że organem odwoławczym od decyzji Prezesa Zarządu 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego. 

Zgodnie z art. 49b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do zastawu na ruchomościach i prawach zbywalnych 

dłużnika, o którym mowa w art. 49b ust. 1 tej ustawy, stosuje się przepisy Ordynacji 

podatkowej. Zastaw wpisuje się (zgodnie z art. 49b § 3 ustawy o rehabilitacji) do Rejestru 

Zastawów Skarbowych. Przepis art. 46h § 1 Ordynacji wskazuje, że organem właściwym do 

wydania decyzji w sprawie wykreślenia tego zastawu z rejestru zastawów jest organ, na 

wniosek którego dokonano wpisu. Organem tym jest Prezes Zarządu Funduszu (dotychczas 

organem właściwym do wydania decyzji wykreślającej był prowadzący rejestr naczelnik 

urzędu skarbowego). Zmiana w zakresie organu właściwego do wydania decyzji w sprawie 

wykreślenia zastawu skarbowego, wiąże się z koniecznością określenia organu uprawnionego 

do rozpatrywania odwołania od takiej decyzji. Ustalanie właściwości organu odwoławczego 
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może budzić wątpliwości. W zakresie zastawów przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej odwołują się bowiem do odpowiedniego stosowania przepisów Ordynacji 

podatkowej, nie do Kodeksu postępowania administracyjnego.  

 

Poprawka nr 18 zmienia zasady ustalania właściwości organów podatkowych dla 

podatników podatku od towarów i usług. 

Rozpatrzona przez Senat ustawa uchyla art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. 

Przepis ten dotyczy szczególnych zasad określania właściwości miejscowej organów 

podatkowych, obowiązujące w podatku VAT. Co do zasady, zgodnie z art. 3, organem 

podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce 

wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Uchylenie przepisu 

oznaczać będzie przyjęcie generalnej zasady z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie 

z którą, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów 

podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika. Takie 

rozwiązanie, w ocenie Senatu uznać należy za uzasadnione. Wątpliwości budzić może jednak 

uchylenie art. 3, w zakresie w jakim przepis ten określa właściwość organów dla podatników 

nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej na terytorium kraju (art. 3 ust. ust. 3 pkt 2 i 3). W tym przypadku, 

obecnie, właściwym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście 

albo Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego. Przepisy art. 3 ust. 3 pkt 2 i 3 powiązane są, 

zarówno merytorycznie jak i legislacyjnie (odesłania do konkretnych przepisów, 

wprowadzenie skrótu dla określenia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-

Śródmieście), z procedurami szczególnymi rozliczania VAT, o których mowa w dziale XII 

w rozdziałach 6a, 7 i 7a ustawy. Stąd niezbędnym jest wprowadzenie stosownej poprawki. 

Poprawka Senatu przewiduje pozostawienie na poziomie ustawowym ogółu regulacji 

dotyczącej właściwości organów dla podatników podatku VAT nieposiadających siedziby 

działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na 

terytorium kraju. 

 

Poprawki nr 20 i 21 uwzględniają, że rozwiązania przejściowe obejmujące materię 

zastawów skarbowych powinny się odnosić do daty wejścia w życie nowych rozwiązań 

dotyczących zastawów, a nie do dnia wejścia w życie ustawy.  
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Przepisy art. 17 i art. 18 ustawy powinny wskazywać nie na dzień wejścia w życie 

ustawy (którym jest dzień 1 stycznia 2016 r.), a na dzień wejścia w życie tych właśnie 

przepisów oraz dzień wejścia w życie zmian wprowadzanych w art. 1 pkt 40 i 41 rozpatrzonej 

ustawy, którym jest dzień 1 stycznia 2017 r. Poprawki pozwolą zachować wewnętrzną 

spójność uchwalonych regulacji. 

 

Poprawka nr 23 przewiduje, że uzasadnienie przyczyn prawnie skutecznej korekty 

deklaracji nie jest obligatoryjnym elementem korekty, także w każdym przypadku korekty 

w zaległościach powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy. 

Przepis art. 19 zakłada, że do zaległości podatkowych powstałych przed dniem wejścia 

w życie ustawy, w zakresie zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę, mają znaleźć 

przepisy dotychczasowe (stawka w wysokości 75% stawki podstawowej, pod warunkiem 

złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty). 

Jednocześnie obniżoną stawkę w wysokości 50% stawki podstawowej stosuje się jeśli 

prawnie skuteczna korekta deklaracji podatkowej zostanie złożona w terminie 6 miesięcy od 

dnia wejścia w życie ustawy. W tym przypadku podatnik nie ma obowiązku uzasadnienia 

przyczyn korekty. Zróżnicowanie przepisów, w zakresie obowiązku uzasadnienia przyczyn 

korekty, w ocenie Senatu, nie znajduje uzasadnienia. Tym bardziej, że co do zasady, 

rozpatrzona ustawa znosi, z dniem 1 stycznia 2016 r. obowiązek uzasadniania przyczyn 

korekty (nowelizacja art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej). 

 

Poprawki nr 24 i 26 zakładają, że późniejszy termin wejścia w życie obowiązku 

przekazywania formy elektronicznej ksiąg podatkowych, i dodatkowe „odroczenie” tego 

obowiązku stosownym przepisem przejściowym, mają dotyczyć także kontrahentów 

kontrolowanego w kontroli skarbowej. 

Przepis art. 31 rozpatrzonej ustawy przyjmuje, że rozwiązania związane z możliwością 

żądania ujednoliconej formy elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, 

w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, 

wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r. Przepis ten nie wyłącza jednak do odrębnego wejścia 

w życie zmian w art. 13b ust. 1 pkt 2 ustawy o kontroli skarbowej. Zmiany te również 

dotyczą możliwości żądania ujednoliconej formy elektronicznej ksiąg podatkowych. Tym 
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samym kontrahenci kontrolowanego w postępowaniu kontrolnym prowadzonym na mocy 

ustawy o kontroli skarbowej, jeśli nie wprowadzić stosownej poprawki, będą stosować 

zmienione przepisy już od dnia 1 stycznia 2016 r. 

Analogicznie do powyższego, przepis przejściowy art. 29 rozpatrzonej ustawy zakłada, 

że mali i średni przedsiębiorcy do 30 czerwca 2018 r., nie mają obowiązku przekazywania 

danych z ksiąg podatkowych w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, 

o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej (mogą, lecz nie muszą przekazywać 

danych przez okres dwóch lat od wejścia w życie tych rozwiązań). Przepis ten znajdzie 

zastosowanie do postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz czynności 

sprawdzających, w tym do czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika. Przepis ten 

znajdzie również zastosowanie do postępowania kontrolnego prowadzonego na podstawie 

ustawy o kontroli skarbowej. W tym jednak przypadku, bez wyprowadzenia stosownej 

poprawki, nie obejmie kontrahentów kontrolowanego (nie uwzględnia zmian w art. 13b ust. 1 

pkt 2 ustawy o kontroli skarbowej).  

 

Poprawka nr 25 zakłada, że z dniem wejścia w życie ustawy, na podstawie jednego 

upoważnienia, powinno być wydane jedno rozporządzenie. 

Przepis art. 31 pkt 2 stanowi, że przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego wejdą 

w życie w terminie późniejszym (1 lipca 2016 r.) niż pozostałe przepisy ustawy (1 stycznia 

2016 r.). Jednocześnie część przepisów ustawy, które wyrażają zarówno normy dotyczące 

pełnomocnictwa ogólnego jak i pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do 

doręczeń, na mocy art. 30 ustawy, w zakresie pełnomocnictwa ogólnego, znajdą zastosowanie 

również w terminie późniejszym (1 lipca 2016 r.). Przepis art. 30 pozwoli na bezkolizyjne 

„wejście w życie” instytucji pełnomocnictwa ogólnego w zakresie w jakim dotyczy 

przepisów wyrażających normy postępowania. Wątpliwość budzi natomiast objecie tym 

przepisem upoważnienia do wydania rozporządzenia. 

Zgodnie z art. 138j § 2 minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, 

w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, 

pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń. 

Jeśli, zgodnie z art. 30 rozpatrzonej ustawy, przepis art. 138j § 2 ma być stosowany 

w zakresie dotyczącym pełnomocnictw ogólnych od dnia 1 lipca 2016 r., to właściwy 

minister powinien wydać z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisy wykonawcze dotyczące jedynie 
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pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń, a z dniem 1 lipca 2016 r. 

kompletne przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz 

pełnomocnictwa do doręczeń. Takie rozwiązanie rodzi wątpliwości co do prawidłowego 

wskazania podstawy prawnej rozporządzeń oraz wątpliwości co do reguł walidacyjnych 

rządzących ich obowiązywaniem (jeśli zmienia się zakres spraw przekazanych do 

uregulowania dotychczasowe rozporządzenie upada).  

Poprawka Senatu przesądza, że art. 138j § 2 będzie w całości stosowany od dnia 

1 stycznia 2016 r. (w tym dniu wejdzie w życie). Pozwoli to na wydanie jednego 

kompletnego rozporządzenia. Jednocześnie poprawka przyjmuje założenie, że w zakresie 

pełnomocnictwa ogólnego, od dnia 1 lipca 2016 r., powinny być stosowane przepisy 

wykonawcze wydane na podstawie przedmiotowego upoważnienia, a nie samo upoważnienie. 

 

Poprawka nr 27 koreluje termin wejścia w życie przepisu przejściowego dotyczącego 

przekazywania formy elektronicznej ksiąg podatkowych z zasadniczym terminem wejścia 

w życie tego obowiązku. 

 


