
Druk nr 1498-A
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV kadencja

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH

o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu
Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o
zmianie niektórych ustaw regulujących
zadania i kompetencje organów oraz
organizację jednostek organizacyjnych
podległych ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych (druk nr 991)

Sejm na 47 posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2003 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1498 do
Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim
czytaniu.

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniach w
dniach 7 i 8 maja 2003 r.

wnosi:

W y s o k i   S e j m   raczy następujące poprawki:

do Art. 1:

1) skreślić art. 1 w całości; - odrzucić

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki jest odpowiednia zmiana tytułu ustawy,
art. 10 ustawy o kontroli skarbowej oraz bezprzedmiotowość poprawek nr
2-7 oraz 44.
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2) w ust. 2 w zdaniu wstępnym skreślić wyrazy „konsolidacja i”; - odrzucić

3) w ust. 3 pkt 2 nadać brzmienie:

„2) dyrektorzy izb celnych;”; - odrzucić

4) w ust. 3 w pkt 4 wyrazy „naczelnik urzędu skarbowego” zastąpić wyrazami „naczelnicy
urzędów skarbowych”; - odrzucić

5) w ust. 3 po pkt 4 dodać pkt 5 w brzmieniu:

„5) naczelnik urzędu celnego reprezentujący naczelników urzędów celnych z
obszaru województwa - wyznaczony przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.”; - odrzucić

6) ust. 4 skreślić; - odrzucić

7) ust. 7 nadać brzmienie:

„7. Posiedzenia Kolegium są protokołowane.”; - odrzucić

do Art. 2:

8) w pkt 3 lit. a) nadać brzmienie:

„a) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Dyrektor izby celnej jest organem egzekucyjnym uprawnionym do

stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z
nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z
tytułu:

1) należności celnych wraz z odsetkami,
2) podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towarów wraz

z odsetkami,
3) podatku akcyzowego wraz z odsetkami,
4) grzywien, kosztów postępowania i innych należności pieniężnych

orzeczonych w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub
wykroczenie skarbowe w zakresie spraw należących do właściwości
organów celnych.”; - przyjąć

do Art. 3:

9) w pkt 1 użyte po raz drugi wyrazy „podległych i nadzorowanych przez” skreślić; - odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 9 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 11 i 132.
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10) w pkt 2 w art. 17 w ust. 3 w pkt 2 wyraz „zakres” zastąpić wyrazami „szczegółowe
zasady”; - przyjąć

11) w pkt 4 w art. 21 w ust. 4 w pkt 2 skreślić wyrazy „podległych i nadzorowanych przez”;

- odrzucić

do Art. 4:

12) po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w art. 8 w ust. 5 na końcu dodaje się wyrazy „ , nawet poparte opiniami
biegłych”; - przyjąć

do Art. 7:

13) przed pkt 1 dodać nowe pkt w brzmieniu:

„...) w art. 5a dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje odpowiednio
właściwy dla podatnika lub płatnika naczelnik urzędu skarbowego.”,

...) w art. 8 w ust. 4 wyrazy „we właściwym urzędzie skarbowym” zastępuje się
wyrazami „w urzędzie skarbowym”; - przyjąć

Uwaga: poprawkę nr 13 należy rozpatrywać łączenie z poprawkami nr 17, 20-
24, 62, 64, 69, 72, 73, 75-77, 117-123.

Konsekwencją przyjęcia tych poprawek jest bezprzedmiotowość
poprawki nr 14.

14) pkt 1 nadać brzmienie:

„1) użyte w art. 9a ust. 1 i 2, w art. 15, w art. 24 w ust. 3, w art. 24a w ust. 5 i 7, w
art. 27c w ust. 14, w art. 34 w ust. 9, w art. 37 ust. 1b, w art. 43 w ust. 3 i 4, w
art. 44 w ust. 2, 5, 6c pkt 1 i w ust. 6d oraz w art. 45 w ust. 6 w różnych
przypadkach wyrazy „urząd skarbowy” zastępuje się użytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami „naczelnik urzędu skarbowego”, a wyrazy „właściwy
urząd skarbowy” wyrazami „właściwy naczelnik urzędu skarbowego”; - odrzucić

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki jest skreślenie pkt 2-8 w art. 7.

15) po pkt 1 dodać pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) w art. 10 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) praw majątkowych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 8 lit. b) i c) lub

rzeczy ruchomych będących składnikami majątku związanymi z
działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1.”,

1b) w art. 14 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „ , z wyjątkiem przychodów z odpłatnego
zbycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego
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stanowiącego odrębną nieruchomość, gruntu albo prawa użytkowania
wieczystego gruntu związanego z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej” zastępuje się wyrazami
„niebędących nieruchomościami lub prawami, o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 8”; - odrzucić

Uwaga: konsekwencją przyjęcia tej poprawki jest:

1) zmiana w art. 23 polegająca na:

a) dodaniu po pkt 2 pkt 2a w brzmieniu:
„2a) w art. 12 uchyla się ust. 10,”,

b) dodaniu po pkt 3 pkt 3a w brzmieniu:
„3a) w art. 23 w ust. 1a skreśla się zdanie drugie”,

2) nadanie nowego brzmienia pkt 2 w art. 40:
„2) przepisów:

a) art. 10 ust. 2 pkt 3 i art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy wymienionej w art.
7,

b) art. 5 ust. 9a i 9b oraz art. 7 ustawy wymienionej w art. 15,
c) art. 12 i art. 23 ust. 1a ustawy wymienionej w art. 23

- w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z
dniem 1 stycznia 2004 r.”.

16) po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w art. 14 w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach „z wyjątkiem” dodaje się wyraz
„otrzymanych”; - odrzucić

Uwaga: poprawki nr 16, 18, 66 i 67 należy rozpatrywać łącznie.

17) po pkt 2 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...) w art. 22e w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „właściwego urzędu skarbowego” zastępuje się
wyrazami „urzędu skarbowego”; - przyjąć

18) po pkt 2 dodać nowy pkt  w brzmieniu:

„...) w art. 23 w ust. 1 w pkt 8 w lit. a) po wyrazach „z wyjątkiem” dodaje się wyrazy
„wydatków na spłatę”; - odrzucić

19) po pkt 3 dodać pkt 3a w brzmieniu:

„3a) w art. 26b:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zakończenie inwestycji zostało potwierdzone określonym w

przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie
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budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania -
zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepis ust. 2 pkt 4 w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia

2003 r. stosuje się również do odliczeń dokonywanych przez
podatników na podstawie art. 26b, od dochodu osiągniętego w roku
podatkowym 2002.”; - odrzucić

Uwaga: konsekwencją przyjęcia tej poprawki jest zmiana w art. 40 polegająca na
dodaniu przed pkt 1 nowego pkt w brzmieniu:

„...) art. 26b ustawy wymienionej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”.

20) po pkt 4 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...) w art. 28 w ust. 2 wyrazy „urzędu skarbowego właściwego” zastępuje się wyrazami
„urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy”;- przyjąć

21) pkt 5 nadać brzmienie:

„5) w art. 34:

a) w ust. 7 w zdaniu końcowym wyrazy „urzędowi skarbowemu właściwemu”
zastępuje się wyrazami „urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik
urzędu skarbowego właściwy”,

b) w ust. 9 wyrazy „urząd skarbowy” zastępuje się wyrazami „naczelnik urzędu
skarbowego”; - przyjąć

22) po pkt 5 dodać nowe pkt w brzmieniu:

„...) w art. 35 w ust. 10 wyrazy „urzędowi skarbowemu właściwemu” zastępuje się
wyrazami „urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy”,

...) w art. 37 w ust. 1b wyrazy „urząd skarbowy” zastępuje się wyrazami „naczelnik
urzędu skarbowego”,

...) w art. 38:

a) w ust. 1 wyrazy „właściwego według miejsca” zastępuje się wyrazami „którym
kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Płatnicy dokonują rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w art. 37,

w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego. Jeden
egzemplarz rocznego obliczenia płatnik doręcza podatnikowi do dnia 31
marca, a drugi przekazuje w terminie do dnia 15 kwietnia urzędowi
skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy
według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o
których mowa w art. 3 ust. 2a - do urzędu skarbowego, którym kieruje
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naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych.”,

...) art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39. 1. W terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym

płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, w przypadku gdy nie
dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać
podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu
skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienne
informacje o wysokości dochodu oraz potrąconych przez płatnika w roku
podatkowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe,
o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, składki na ubezpieczenie
zdrowotne pobranej w roku podatkowym przez płatnika i składki na
ubezpieczenie zdrowotne odliczonej, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i
ust. 2, a także należnego i pobranego podatku, sporządzone według
ustalonego wzoru. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust.
2a, informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, płatnicy przekazują
do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

2. Jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, 33,
34 i 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy ci są zobowiązani
sporządzić informację określoną w ust. 1 i przekazać ją podatnikowi oraz
urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy według miejsca zamieszkania podatnika lub urzędowi
skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w
sprawach opodatkowania osób zagranicznych - w terminie do dnia 15
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia
zalicza.”;

...) w art. 42:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują:

1) kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy, w terminie do dnia
20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki,
na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu
skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli
płatnik nie jest osobą fizyczną według siedziby, bądź miejsca
wykonywania działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby,

2) kwoty zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 41 ust. 4-6 i
6a, w terminie do dnia 7 miesiąca następującego po miesiącu, w
którym pobrano ten podatek - na rachunek urzędu skarbowego,
którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według
miejsca zamieszkania płatnika, a w przypadku:

a) płatnika niebędącego osobą fizyczną właściwy według siedziby
bądź miejsca wykonywania działalności, gdy płatnik nie posiada
siedziby,

b) podatników określonych w art. 3 ust. 2a - na rachunek urzędu
skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.”,
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b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) podatnikom określonym w art. 3 ust. 2a oraz urzędom skarbowym,

którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości
dochodu i pobranego zryczałtowanego podatku, sporządzone według
ustalonego wzoru,”,

c) w ust. 3 wyrazy „urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce”
zastępuje się wyrazami „urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik
urzędu skarbowego właściwy według miejsca”;

...) w art. 42a wyrazy „urzędowi skarbowemu właściwemu” zastępuje się wyrazami
„urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy”;

...) w art. 43:

a) w ust. 1 i 2 skreśla się wyraz „właściwemu”,

b) w ust. 3 wyrazy „właściwy urząd skarbowy” zastępuje się wyrazami
„właściwego naczelnika urzędu skarbowego”,

c) w ust. 4 skreśla się wyraz „właściwego” a wyrazy „tego urzędu skarbowego”
zastępuje się wyrazami „naczelnika tego urzędu skarbowego”; - przyjąć

23) w pkt 7 po lit. b) dodać lit. c) w brzmieniu:

„c) w ust. 7c w pkt 4 wyrazy „we właściwym urzędzie skarbowym” zastępuje się
wyrazami „właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego”; - przyjąć

24) w pkt 8 dotychczasową treść oznacza się jako lit. a) i dodaje lit. b) w brzmieniu:

„b) w ust. 7 wyrazy „urzędowi skarbowemu właściwemu” zastępuje się wyrazami
„urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy”;

- przyjąć

do Art. 8:

25) przed pkt 1 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Celem kontroli skarbowej jest:
1) ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa,
2) zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i

innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub
państwowych funduszy celowych,

3) badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych
państwowych osób prawnych,

4) przeciwdziałanie i zwalczanie naruszeń prawa obowiązującego w
zakresie obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami
przywożonymi z zagranicy,
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5) zapobieganie i ujawnianie przestępstw określonych w art. 228-231
Kodeksu karnego, wśród osób zatrudnionych lub pełniących służbę w
jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do
spraw finansów publicznych.”; - przyjąć

26) w pkt 1 w art. 2 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy „badanie celowości w czasie podejmowania
decyzji i zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym”
zastąpić wyrazami „badanie celowości w zakresie podejmowania decyzji oraz zgodności
z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym”; - odrzucić

27) w pkt 1 w art. 2 w ust. 1 po pkt 17 dodać nowy pkt  w brzmieniu:

„...) wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego.”; - odrzucić

Uwaga: konsekwencją przyjęcia tej poprawki jest przeniesienie rozdziału 1a z art.
23 do art. 8.

Poprawkę nr 27 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 124.

28) w pkt 2 w art. 2a po ust. 2 dodać ust. 3 w brzmieniu:

„3. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonywane są na pisemny wniosek
dyrektorów urzędów kontroli skarbowej.”; - odrzucić

29) w pkt 4 w art. 4 w ust. 1 w pkt 8 skreślić wyrazy „w tym urząd obsługujący tego
ministra”; - odrzucić

30) pkt 5 nadać brzmienie:

„5) w art. 6:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 2a”,

b) uchyla się ust. 2a;”; - przyjąć

31) w pkt 6 przed lit. a) dodać nową lit. w brzmieniu:

„...) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) inspektorzy kontroli skarbowej.”; - odrzucić

32) w pkt 6 w lit. b) w ust. 9 skreślić wyrazy „lub gdy żaden z kandydatów nie uzyska
pozytywnej opinii Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej”; - odrzucić

33) w pkt 6 w lit. b) w ust. 9 wyraz „powołuje” zastąpić wyrazami „ogłasza nowy konkurs
na”; - odrzucić
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34) w pkt 7 w lit. a) w ust. 1 skreślić pkt 1; - odrzucić

35) w pkt 7 w lit. a) w ust. 1 skreślić pkt 3; - odrzucić

36) w pkt 7 w lit. a) w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „wywiadu skarbowego” zastąpić wyrazami
„zatrudnionych w komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej przeprowadzających
czynności wywiadu skarbowego”; - przyjąć

37) w pkt 7 w lit. b) skreślić tiret czwarty (dotyczący nadania nowego brzmienia pkt 7);

- odrzucić

38) w pkt 7 lit. c) nadać brzmienie:

„c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej koordynuje działania kontrolne,
podejmowane przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.”; - przyjąć

39) skreślić pkt 11; - odrzucić

40) w pkt 14 w art. 24 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a) i b) wyrazy „urzędów skarbowych” zastąpić
wyrazami „naczelników urzędów skarbowych”; - przyjąć

41) po pkt 17 dodać pkt 17a w brzmieniu:

„17a) w art. 26 w ust. 2 wyrazy „art. 24 pkt 1” zastępuje się wyrazami „art. 24 ust. 1 pkt
1”; - przyjąć

42) w pkt 18 w art. 27 w ust. 2a w pkt 2 wyrazy „kierownikowi jednostki organizacyjnej, w
której kontrolowany jest zatrudniony” zastąpić wyrazami „osobie uprawnionej na
podstawie odrębnych przepisów, do której oświadczenie się składa”; - odrzucić

43) w pkt 20 w lit. a) skreślić wyrazy „z wyłączeniem art. 54 i art. 290 § 3 tej ustawy”;

- odrzucić

44) w pkt 24 w art. 34 w ust. 2 po pkt 4 dodać pkt 5 w brzmieniu:

„5) osoby uczestniczące w posiedzeniach Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych”;

- przyjąć

45) w pkt 25 w lit. b) pkt 6a nadać brzmienie:

„6a) Komisji Europejskiej w zakresie kontroli:
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a) środków pochodzących z Unii Europejskiej,

b) innych środków przeznaczonych na programy współfinansowane z Unii
Europejskiej.”; - przyjąć

46) skreślić pkt 27; - przyjąć

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 46 oznacza bezprzedmiotowość poprawek nr 47-55.

47) w pkt 27 w art. 36 w ust. 2:

a) skreślić wyrazy „o osobach oraz”,

b) po wyrazach „w celu ustalenia” dodać wyrazy „sprawców i wykrycia przestępstw”
oraz skreślić pozostałą część zdania; - odrzucić

48) w pkt 27 w art. 36c w ust. 1 w pkt 4 skreślić wyrazy „lub funkcją związaną ze
szczególną odpowiedzialnością”; - odrzucić

49) w pkt 27 w art. 36c w ust. 12 na końcu dodać wyrazy „przedstawiając zebrane w jej toku
materiały”; - odrzucić

50) w pkt 27 po art. 36k dodać nowy art.  w brzmieniu:

„Art. ... Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przedstawia corocznie Sejmowi i
Senatowi informację o działalności określonej w art. 36-36d”; - odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 50 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 55.

51) w pkt 27 po art. 36k dodać nowy art. w brzmieniu:
„Art. ... 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa kierunki

działania wywiadu skarbowego w drodze wytycznych.

2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej najpóźniej na 3 miesiące przed
końcem roku kalendarzowego, przedstawia ministrowi właściwemu do
spraw finansów publicznych roczne plany działania na rok następny.

3. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przedstawia corocznie do dnia 31
stycznia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
sprawozdanie z działalności wywiadu skarbowego, za poprzedni rok
kalendarzowy.”; - odrzucić

52) w pkt 27 po art. 36k dodać nowy art. w brzmieniu:

„Art. ... Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia sposób dokumentowania  kontroli operacyjnej oraz
przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także
przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów
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uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę
zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych
materiałów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów.”; - odrzucić

53) w pkt 27 po art. 36k dodać nowy art.  w brzmieniu:
„Art. ... 1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej koordynuje podejmowane przez

wywiad skarbowy czynności operacyjno-rozpoznawcze.

2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, w celu zapewnienia koordynacji,
o której mowa w ust. 1, prowadzi centralną ewidencję zainteresowań
operacyjnych służb specjalnych.

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, sposób
współdziałania służb specjalnych z Generalnym Inspektorem Kontroli
Skarbowej w zakresie prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, z
uwzględnieniem wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych
stanowiących tajemnicę państwową.”; - odrzucić

54) w pkt 27 w art. 37 skreślić ust. 1; - odrzucić

55) w pkt 27 po art. 37 dodać art. 37a i 37b w brzmieniu:

„Art. 37a. Wywiadem skarbowym kieruje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, a
działalność ta podlega kontroli Sejmu.

Art. 37b. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przedstawia corocznie do dnia 31
stycznia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
sprawozdanie z działalności wywiadu skarbowego za poprzedni rok
kalendarzowy, a minister właściwy do spraw finansów publicznych
sprawozdanie to przedstawia Sejmowi.”; - odrzucić

Uwaga: dotychczasowa treść art. 37a w pkt 27 otrzyma oznaczenie art. 37c.

56) pkt 28 nadać brzmienie:

„28) w art. 38 w ust. 3:

a) w zdaniu wstępnym po wyrazach „upoważnionym pracownikom” dodaje się
wyrazy „oraz na zasadach wzajemności upoważnionym przedstawicielom
instytucji Unii Europejskiej w przypadku uczestniczenia tych osób w kontroli
środków pochodzących z Unii Europejskiej”,

b) dodaje się pkt 2b w brzmienie:

„2b) żądania przeprowadzenia spisu z natury,””;

 - odrzucić

57) w pkt 2 w art. 39 w ust. 2c po wyrazie „dyrektorzy” dodać wyrazy „i wicedyrektorzy”
oraz skreślić wyrazy „i ich zastępcy”; - przyjąć
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58) w pkt 29 w art. 39 w ust. 2d wyraz „uprawniona” zastąpić wyrazem „wyznaczona”;

- odrzucić

59) w pkt 29 w art. 39 w ust. 2e po wyrazie „przepisy” dodać wyraz „ustawy”; - odrzucić

60) pkt 29 nadać brzmienie:

„29) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu:”; - odrzucić

Uwaga: treścią nowego art. 39a mają być dodawane w art. 39 ust. 2b-2e.

61) w pkt 30 wyrazy „i dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej” zastąpić wyrazami
„łącznie z dodatkiem za wieloletnią pracę w służbie cywilnej”; - odrzucić

do Art. 9:

62) w pkt 1 w lit. b) w ust. 4 wyrazy „dla jej siedziby” zastąpić wyrazami „według jej
siedziby”; - przyjąć

63) w pkt 1 po lit. d) dodać nową lit. w brzmieniu:

„...) ust. 15 otrzymuje brzmienie:
„15. Naczelnik właściwego urzędu skarbowego w terminie 7 dni od

zarejestrowania bądź wykreślenia podatkowej grupy kapitałowej
przekazuje informację celem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym.”; - odrzucić

64) po pkt 1 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...) w art. 4a dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym

kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.”; - przyjąć

65) po pkt 2 dodać nowy pkt  w brzmieniu:

„...) w art. 9a w ust. 4 wyrazy „organów podatkowych lub organów kontroli
skarbowej” zastępuje się wyrazami „naczelnika właściwego urzędu skarbowego
lub dyrektora właściwego urzędu kontroli skarbowej”; - odrzucić

Uwaga: poprawki nr 65, 70 i 71 należy rozpatrywać łącznie.

66) po pkt 2 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...) w art. 12 w ust. 4 w pkt 1 po wyrazach „z wyjątkiem” dodaje się wyraz
„otrzymanych”; - odrzucić
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67) po pkt 2 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...) w art. 16 w ust. 1 w pkt 10 w lit. a) po wyrazach „z wyjątkiem” dodaje się
wyrazy „wydatków na spłatę”; - odrzucić

68) po pkt 2 dodać nowy pkt  w brzmieniu:

„...) w art. 16 w ust. 1:

a) pkt 60 otrzymuje brzmienie:
„60) odsetek od tej części pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej

udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów
(akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie
nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, w jakiej łączna wartość
zadłużenia spółki z tytułu pożyczek (kredytów) wobec udziałowców
(akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji)
i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w
kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) przekracza trzykrotność
wartości kapitału zakładowego spółki, określoną na dzień zapłaty odsetek;
przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni
oraz funduszu udziałowego w takiej spółdzielni,”,

b) pkt 61 otrzymuje brzmienie:
„61) odsetek od tej części pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę

innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam udziałowiec
(akcjonariusz) posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), w jakiej
łączna wartość zadłużenia z tytułu pożyczek (kredytów) spółki
otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej
spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych
podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych
udziałowców (akcjonariuszy) oraz wobec spółki udzielającej pożyczki
(kredytu) przekracza trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki,
określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do
spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego w takiej
spółdzielni,”; - odrzucić

69) po pkt 2 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...) w art. 16e w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyraz „właściwego”; - przyjąć

70) po pkt 2 dodać nowy pkt  w brzmieniu:

„...) w art. 19 w ust. 4 wyrazy „organów podatkowych lub organów kontroli
skarbowej” zastępuje się wyrazami „naczelnika właściwego urzędu skarbowego
lub dyrektora właściwego urzędu kontroli skarbowej”; - odrzucić

71) w pkt 3 po lit. b) dodać lit. c) w brzmieniu:

„c) w ust. 10 wyrazy „właściwy organ podatkowy” zastępuje się wyrazami
„naczelnik właściwego urzędu skarbowego lub dyrektor właściwego urzędu
kontroli skarbowej”,”; - odrzucić



14

72) w pkt 3:

a) przed lit. a) dodać nową lit. w brzmieniu:

„...) w ust. 1 skreśla się wyrazy „właściwego według siedziby podatnika”,

b) po lit. b) dodać nową lit. w brzmieniu:

„...) w ust. 11 w zdaniu końcowym wyrazy „we właściwym urzędzie skarbowym”
zastępuje się wyrazami „właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego”; - przyjąć

73) po pkt 3 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...) w art. 25a skreśla się wyraz „właściwego”; - przyjąć

74) w pkt 4 przed lit. a) dodać nową lit. w brzmieniu:

„...) w ust. 1 wyrazy „właściwą administrację podatkową” zastępuje się wyrazami
„przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego”; - odrzucić

75) w pkt 4 przed lit. a) dodać nową lit. w brzmieniu:

„...) w ust. 1b zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3, są uzyskiwane od
zleceniodawców zagranicznych, zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi
handlowej są obowiązane przed wejściem statku do portu polskiego przesłać
urzędowi skarbowemu, którym kieruje właściwy według siedziby Morskiej
Agencji naczelnik urzędu skarbowego, deklarację o wysokości przychodu za
wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim i
wpłacić na rachunek tego urzędu należny podatek.”; - przyjąć

76) w pkt 4 lit. a) nadać brzmienie:

„a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1 i 2 pobrano
podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu
skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku
podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 - na rachunek urzędu skarbowego,
którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych. W terminie przekazania kwoty pobranego
podatku płatnicy są obowiązani urzędowi skarbowemu deklarację, a
podatnikowi - informację o pobranym podatku, sporządzone według ustalonych
wzorów.”;

- przyjąć

77) w pkt 4 lit. b) nadać brzmienie:

„b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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„6. W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, spółka
przejmująca lub nowo zawiązana jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić
podatek, o którym mowa w art. 22, na rachunek urzędu skarbowego, którym
kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania
podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 - na
rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Podatnik jest
obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W
terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać urzędowi skarbowemu
deklarację, a podatnikowi - informację o wpłaconym podatku, sporządzone
według ustalonych wzorów.”; - przyjąć

78) po pkt 4 dodać pkt 5 w brzmieniu:

„5) w art. 27 w ust. 2 wyrazy „do urzędu skarbowego” zastępuje się wyrazami
„naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego”; - odrzucić

do Art. 11:

79) pkt 1 nadać brzmienie:

„1) w art. 4 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy:

a) właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności
podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, z zastrzeżeniem lit. b)-
e),

b) jeżeli czynności wymienione w lit. a) są wykonywane na terenie
objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych,
właściwość miejscową ustala się:

- dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających
osobowości prawnej - ze względu na siedzibę,

- dla osób fizycznych ze względu na miejsce zamieszkania,
c) w przypadku osób fizycznych niewykonujących innych czynności

podlegających opodatkowaniu poza importem towarów, właściwość
miejscową ustala się ze względu na miejsce zamieszkania,

d) jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony
w lit. a)-c), właściwym urzędem skarbowym jest Drugi Urząd
Skarbowy Warszawa Śródmieście,

e) przepisy lit. a)-d) nie dotyczą przypadków, dotyczących poboru
podatku od importu towarów, o których mowa w art. 11, 11c, 11e ust.
1 oraz w art. 11f.”; - odrzucić

Uwaga: poprawki nr 79-82 oraz 83 lit. a), c), f) i g) należy
rozpatrywać łącznie.

80) pkt 2 nadać brzmienie:
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„2) w art. 5 w ust. 2 wyrazy „urzędu skarbowego” zastępuje się wyrazami
„właściwego urzędu skarbowego”; - odrzucić

81) pkt 3 nadać brzmienie:

„3) w art. 6a w ust. 5 w pkt 2 i w ust. 10 wyrazy „urząd skarbowy” zastępuje się
wyrazami „właściwy urząd skarbowy”; - odrzucić

82) pkt 4 nadać brzmienie:

„4) w art. 6b w ust. 1 i 3 wyrazy „urzędu skarbowego” zastępuje się wyrazami
„właściwego urzędu skarbowego”; - odrzucić

83) w pkt 5:

a) lit. a) nadać brzmienie:

„a) w ust. 1 wyrazy „w urzędzie skarbowym” zastępuje się wyrazami „we
właściwym urzędzie skarbowym”, - odrzucić

b) lit. b) skreślić, - odrzucić

c) lit. c) nadać brzmienie:

„c) w ust. 4 wyrazy „urzędowi skarbowemu” zastępuje się wyrazami „właściwemu
urzędowi skarbowemu”, - odrzucić

d) po lit. c) dodać nową lit. w brzmieniu:

„...) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W przypadku, gdy podatnik nie złożył deklaracji podatkowej dla podatku

od towarów i usług lub podatku akcyzowego za dwa kolejne miesiące i
równocześnie nie zgłosił zaprzestania działalności, właściwy organ
podatkowy obowiązany jest zażądać wyjaśnień w sprawie przyczyn
niezłożenia deklaracji lub wezwać do jej złożenia, jeżeli deklaracje nie
zostały złożone mimo takiego obowiązku.”, - odrzucić

e) lit. d) skreślić, - odrzucić

f) lit. e) nadać brzmienie:

„e) w ust. 9 wyrazy „do urzędu skarbowego” zastępuje się wyrazami „do
właściwego urzędu skarbowego”, - odrzucić

g) lit. f) nadać brzmienie:

„f) w ust. 9a wyrazy „urząd skarbowy” zastępuje się wyrazami „właściwy urząd
skarbowy”; - odrzucić

Uwaga: litery b), d) i e) należy rozpatrywać łącznie.

84) w pkt 6 w art. 10 w ust. 2 w pkt 2 na końcu dodać wyrazy „lub organ kontroli
skarbowej”; - przyjąć

85) w pkt 12 w lit. b) zdaniu wstępnemu nadać brzmienie:
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„Podatnik może zmniejszyć podatek należny o podatek naliczony dotyczący
towarów posiadanych w dniu utraty zwolnienia, wynikających z dokumentów
celnych oraz z faktur dokumentujących zakupy dokonane do dnia utraty zwolnienia,
po warunkiem:”; - odrzucić

86) w pkt 18 po lit. c) dodać lit. d) w brzmieniu:

„d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Przepisy ust. 5 i 6 nie mają zastosowania do podatników będących

osobami fizycznymi lub jednostkami organizacyjnymi niemającymi
osobowości prawnej.”; - odrzucić

87) po pkt 19 dodać pkt 19a w brzmieniu:

„19a) w art. 33b dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Jeżeli nabywca produktów rolnych nie dokonał zwiększenia podatku

naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w terminie określonym w ust.
4, przepisy art. 19 ust. 3b i 3c stosuje się odpowiednio.”; - odrzucić

88) po pkt 22 dodać pkt 23 w brzmieniu:

„23) w art. 50 w ust. 5b w zdaniu wstępnym wyrazy „2711 SWW” zastępuje się
wyrazami „22.13 PKWiU”; - przyjąć

do Art. 12:

89) w pkt 4 lit. b) nadać brzmienie:

„b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) właściwych naczelników urzędów celnych uprawnionych do wydawania i

sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol
podatkowych i legalizacyjnych oraz terytorialny zasięg ich działania,”;

- przyjąć

do Art. 15:

90) w pkt 1 po lit. a) dodać nową lit. ... w brzmieniu:

„...) po ust. 1 dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej koordynuje pracę organów
administracji rządowej niezespolonej oraz - na podstawie odrębnych przepisów -
innych organów.”; - odrzucić

91) w pkt 1 w lit. e) skreślić ust. 5f; - odrzucić

92) w pkt 1 w lit. f) w ust. 6 po drugim tiret dodać nowy tiret w brzmieniu:
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„- w pkt 3 dodaje się wyrazy „w zakresie uzasadnionym potrzebami prowadzonego
postępowania podatkowego,””; - odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 92 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 93.

93) w pkt 1 w lit. f) w ust. 6 po drugim tiret dodać nowy tiret w brzmieniu:

„- w pkt 3 po wyrazie „podatkowej” dodaje się wyrazy „w związku z wszczętym
postępowaniem podatkowym””; - odrzucić

94) w pkt 1 skreślić lit. j); - przyjąć

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 94 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 95 oraz
zmiany w innych przepisach.

95) w pkt 1 w lit. j) w ust. 9c wyrazy „naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych”
zastąpić wyrazami „urzędów i izb skarbowych”, oraz skreślić wyrazy „oraz sprawnej
obsługi podatnika”; - odrzucić

96) w pkt 5:

a) w lit. a) w ust. 1 wyrazy „poborem podatków” zastąpić wyrazami „postępowaniem
podatkowym” a wyrazy „pobór podatków” zastąpić wyrazami „postępowanie
podatkowe”,

b) w lit. b) w ust. 3:

- w pkt 1 wyrazy „poboru podatków” zastąpić wyrazami „postępowania
podatkowego”,

- w pkt 3 wyrazy „poboru podatków” zastąpić wyrazami „postępowania
podatkowego”; - odrzucić

do Art. 17:

97) w pkt 2 w art. 100c w ust. 1 w pkt 10 po wyrazach „wywiadowi skarbowemu” dodać
wyrazy „i komórkom, o których mowa w art. 11g ustawy o kontroli skarbowej”; - przyjąć

do Art. 20:

98) w pkt 2 po lit. b) dodać nowe lit. w brzmieniu:

„..) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Informacja, o której mowa w § 1, zawiera ocenę prawną stanowiska
pytającego z przytoczeniem przepisów prawa wraz z ich wyjaśnieniem.”,

...) § 4 otrzymuje brzmienie:
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„§ 4. Przepis art. 14 § 3 stosuje się odpowiednio i ma zastosowanie również do
informacji zamieszczanych zgodnie z § 5 na stronach internetowych izb
skarbowych lub izb celnych.””; - odrzucić

99) w pkt 3 lit. a) nadać brzmienie:

„a) w § 1 wyrazy „Urząd skarbowy przekazuje właściwej izbie skarbowej” zastępuje się
wyrazami „Naczelnik urzędu skarbowego oraz naczelnik urzędu celnego przekazują
odpowiednio właściwemu dyrektorowi izby skarbowej lub dyrektorowi izby celnej,”;

- odrzucić

100) po pkt 4 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„..) w art. 21 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że strona
mimo ciążącego na niej obowiązku nie złożyła deklaracji albo że wysokość
zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ
podatkowy wydaje decyzję, w której określa prawidłową wysokość
zobowiązania podatkowego.”; - odrzucić

101) po pkt 4 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...) w art. 21 § 3a otrzymuje brzmienie:

„§ 3a. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że strona w
deklaracji wykazała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do
przeniesienia na następny miesiąc, lub zwrot podatku w wysokości innej od
należnej, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa nadwyżkę bądź
zwrot w prawidłowej wysokości.””; - przyjąć

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 101 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 102.

102) po pkt 4 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...)  w art. 21 § 3a otrzymuje brzmienie:

„§ 3a. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że
wysokość zwrotu podatku różni się od wysokości wykazanej przez podatnika w
złożonej deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa
wysokość zwrotu podatku.””; - odrzucić

103) po pkt 6 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...) w art. 53 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Odsetki za zwłokę nalicza również organ podatkowy, określając ich
wysokość na dzień wydania decyzji.””; - odrzucić

104) po pkt 7 dodać nowy pkt w brzmieniu:
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„...) w art. 81a po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. W przypadku skorygowania deklaracji nie stosuje się kar przewidzianych w
Kodeksie karnym skarbowym.””; - przyjąć

105) w pkt 15 w lit. b) § 1a nadać brzmienie:

„§ 1a. Pisma wysyła się do adresata dwukrotnie w odstępie co najmniej 7 dni.”; - odrzucić

106) w pkt 15 w lit. b) po § 1a dodać § 1b w brzmieniu:

„§ 1b. W razie doręczenia pisma przez pocztę, doręczenie uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od dnia awizowania drugiej wysyłki, a pismo pozostawia się w
aktach sprawy.”; - odrzucić

107) w pkt 24 w art. 278 w § 1 po pkt 2 dodać nowe pkt w brzmieniu:

„...) dyrektora i wicedyrektora urzędu kontroli skarbowej,

  ...) dyrektora izby celnej albo jego zastępcy,

  ...) naczelnika urzędu celnego albo jego zastępcy,”; - odrzucić

108) po pkt 27 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...) art. 284 otrzymuje brzmienie:

„Art. 284. § 1. Wszczęcie kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem art. 284a § 1, następuje
przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia.
Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby
upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności
w czasie jego nieobecności.

§ 2. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności kontrolnych
kontrolujący ma obowiązek okazać kontrolowanemu legitymację
służbową lub dowód osobisty, jeżeli nie ma obowiązku posiadania
legitymacji. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, doręcza się upoważnienie
oraz okazuje legitymację służbową lub dowód osobisty członkowi
zarządu, wspólnikowi lub innej osobie upoważnionej do reprezentowania
kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw.

§ 3. W razie nieobecności osób wymienionych w § 1 i 2 doręcza się
upoważnienie oraz okazuje legitymację służbową lub dowód osobisty
pracownikowi lub innej osobie wykonującej czynności na rzecz
kontrolowanego w miejscu wszczęcia kontroli. Zawiadamia się o tym
kontrolowanego, gdy stawi się w miejscu prowadzenia kontroli, oraz
wskazuje osobę, której doręczono upoważnienie.”; - odrzucić

109) po pkt 27 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„..) w art. 284a w § 5 wyrazy „od dnia jej wszczęcia” zastępuje się wyrazami „od dnia
wystawienia upoważnienia”; - odrzucić
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110) po pkt 27 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...) w art. 285:

a) w § 2 skreśla się zdanie drugie,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W przypadku nieobecności kontrolowanego lub osób wymienionych w
art. 284 § 2 czynności kontrolne dokonywane są w obecności
przywołanego świadka. Czynności kontrole dotyczące przeprowadzenia
dowodu z ksiąg, ewidencji, zapisków lub innych dokumentów nie
wymagają obecności kontrolowanego.”;

  - odrzucić

111) po pkt 27 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...) w art. 286 w § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) przesłuchiwania świadków i przesłuchiwania kontrolowanego w charakterze
strony,””; - odrzucić

112) po pkt 27 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„..) w art. 286 w § 2 w pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) gdy podatnik nie zapewnia kontrolującym warunków umożliwiających
wykonywanie czynności kontrolnych związanych z badaniem tej dokumentacji a
w szczególności nie udostępnia kontrolującym samodzielnego pomieszczenia i
miejsca do przechowywania dokumentów,””; - przyjąć

113) po pkt 27 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...) w art. 288a:

a) w § 2 wyraz „dokonuje” zastępuje się wyrazami „może także dokonać”, - przyjąć

b) dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Do czynności sprawdzających u osób wymienionych w § 1 stosuje się
odpowiednio art. 285 i art. 287.””; - odrzucić

114) po pkt 27 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„..) w art. 289 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Kopie protokołów dokumentujących czynności, o których mowa w § 1
kontrolujący doręcza kontrolowanemu.””; - odrzucić

Uwaga: poprawki nr 114 i 115 należy rozpatrywać łącznie.

115) po pkt 27 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„..) w art. 290:

a) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
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„5) opis dokonanych ustaleń faktycznych i konsekwencje prawne wynikające
z tych ustaleń,”,

b) uchyla się § 3 i § 4;”; - odrzucić

116) po pkt 27 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„..) w art. 291 w § 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Przepisy art. 284b stosuje się odpowiednio.””; - odrzucić

do Art. 23:

117) przed pkt 1 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...) w art. 4 w ust. 1 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) urząd skarbowy - urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika
naczelnik urzędu skarbowego,”; - przyjąć

118) po pkt 2 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...) w art. 12 w ust. 7 wyrazy „we właściwym urzędzie skarbowym” zastępuje się
wyrazami „właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego”; - przyjąć

119) w pkt 3 przed lit. a) dodać nowe lit. w brzmieniu:

„...) w ust. 1 skreśla się wyrazy „właściwego według miejsca zamieszkania podatnika”,

...) w ust. 1a skreśla się wyrazy „właściwego według miejsca zamieszkania podatnika”;

- przyjąć

120) w pkt 3 po lit. a) dodać nową lit. w brzmieniu:

„...) w ust. 2 w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy „właściwym według miejsca
zamieszkania podatnika”; - przyjąć

121) w pkt 3 po lit. b) dodać nową lit. w brzmieniu:

„...) w ust. 8 w pkt 4 wyrazy „we właściwym urzędzie skarbowym” zastępuje się
wyrazami „w urzędzie skarbowym”; - przyjąć

122) po pkt 4 dodaje się nowe pkt w brzmieniu:

„...) w art. 31:

a) w ust. 4 wyrazy „we właściwym urzędzie skarbowym” zastępuje się wyrazami
„w urzędzie skarbowym”,

b) w ust. 5 skreśla się wyraz „właściwego”;

...) w art. 32 w ust. 3 w zdaniu drugim skreśla się wyraz „właściwemu”;
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...) w art. 44 w ust. 4 wyrazy „w urzędzie skarbowym właściwym” zastępuje się
wyrazami „w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy”; - przyjąć

123) po pkt 5 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...) w art. 47 skreśla się wyraz „właściwego”; - przyjąć

do Art. 24:

124) w pkt 1 w lit. b) w drugim tiret w pkt 3b skreślić wyrazy „szczególny nadzór
podatkowy”; - odrzucić

125) w pkt 1 w lit. b) w drugim tiret w pkt 3b po wyrazach „podatku akcyzowego” dodać
wyrazy „z tytułu importu towarów”; - odrzucić

126) w pkt 2 w art. 6a w ust. 2 w pkt 1 skreślić wyraz „niektórymi”; - odrzucić

127) w pkt 2 w art. 6g w ust. 2:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „powinien uwzględnić” zastąpić wyrazem „uwzględni”,

b) pkt 1 nadać brzmienie:

„1) wyroby akcyzowe o szczególnym znaczeniu dla budżetu państwa bez względu
na ich czasową postać bądź czasowe skażenie lub zanieczyszczenie oraz wyroby
podlegające obowiązkowi oznaczania znakami skarbowymi akcyzy,”; - odrzucić

128) po pkt 7 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„..) po art. 64 dodaje się art. 64a w brzmieniu:

„Art. 64a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw
finansów publicznych może wszcząć lub przejąć do prowadzenia
postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne oraz wydać orzeczenie w
stosunku do funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w jednostkach
organizacyjnych Służby Celnej.”; - przyjąć

129) po pkt 7 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...) w art. 68:

a) w ust. 1 wyrazy „3 miesięcy” zastępuje się wyrazami „6 miesięcy” a wyrazy „po
upływie 1 roku” zastępuje się wyrazami „po upływie 2 lat”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Jeżeli funkcjonariusz celny z powodu nieobecności w służbie nie ma
możliwości złożenia wyjaśnień, prowadzący postępowanie odbiera takie
wyjaśnienia w każdym innym miejscu.
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1b. W przypadku usprawiedliwionej chorobą nieobecności w służbie,
wyjaśnienia mogą być odebrane po uprzednim zasięgnięciu opinii lekarza.

1c. Jeżeli nie ma możliwości odebrania wyjaśnień w trybie określonym w ust.
1a i 1b, postępowanie dyscyplinarne ulega zawieszeniu do dnia ustania
przyczyn zawieszenia.””,

c) uchyla się ust. 2; - przyjąć

130) po pkt 7 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„..) w art. 81dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy, o którym mowa w ust. 1,
nie wstrzymuje wykonania decyzji.””; - przyjąć

do Art. 25:

131) w pkt 2 w art. 133 w § 1 pkt 3 nadać brzmienie:

„3) inspektor kontroli skarbowej - w sprawach ujawnionych w zakresie działania kontroli
skarbowej.”; - odrzucić

po Art. 30:

132) po art. 30 dodać nowy art.  w brzmieniu:

„Art. .... W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. Nr 74, poz. 676) wprowadza się następujące
zmiany:

1) w art. 11 po wyrazach „Wojskowych Służb Informacyjnych” dodaje się
wyrazy „oraz wywiadu skarbowego”;

2) w art. 12:

a) w ust. 1 w pkt 7 po wyrazach „Wojskowych Służb Informacyjnych”
dodaje się wyrazy „oraz wywiadu skarbowego”,

b) w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,”;

3) w art. 13 po wyrazach „Żandarmerii Wojskowej” dodaje się przecinek
oraz wyrazy „ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych - w
odniesieniu do działalności wywiadu skarbowego””; - odrzucić

do Art. 31:

133) po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Postępowania podatkowe wszczęte przez organy kontroli skarbowej przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy są prowadzone na zasadach określonych w
przepisach ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu dotychczasowym.”; - przyjąć
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do Art. 32:

134) w ust. 1 wyrazy „w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy” zastąpić wyrazami
„w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy”; - odrzucić

135) w ust. 1 na końcu dodać wyrazy „podlegającymi reorganizacji w ramach właściwości
miejscowej organu, którego są w chwili otrzymania propozycji pracownikami”; - odrzucić

136) w ust. 3 po wyrazie „wynagrodzenie” dodać wyrazy „nie niższe niż dotychczasowe”;

- odrzucić

137) skreślić ust. 6; - odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 137 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 138.

138) ust. 6 nadać brzmienie:

„6. Stosunek pracy pracowników i funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, którzy
odmówili przyjęcia złożonej propozycji nie ulega zmianie.”; - odrzucić

do Art. 36:

139) art. 36 nadać brzmienie:
„Art. 36. 1. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy zajmują stanowisko dyrektora

urzędu kontroli skarbowej, dyrektora izby skarbowej albo naczelnika
urzędu skarbowego, pełnią swoje funkcje przez okres nie dłuższy niż 6
miesięcy, od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, w celu obsadzenia
wymienionych stanowisk przeprowadzone zostanie postępowanie
konkursowe.”; - odrzucić

do Art. 40:

140) art. 40 nadać brzmienie:

„Art. 40. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem art. 2 ust. 1
pkt 6 ustawy wymienionej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
który wchodzi w życie z dniem przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej.”; - odrzucić

Warszawa, dnia 8 maja 2003 r.

Przewodniczący Komisji
Sprawozdawca Finansów Publicznych
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(-) Ryszard Maraszek (-) Mieczysław Czerniawski












