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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.

o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej

(druk nr 950)

USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. O CENACH (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.)

Art. 1.
1. Ustawa określa:

1) zasady i tryb kształtowania cen towarów i usług,
[2) sposoby informowania o charakterystyce jakościowej oraz o cenach oferowanych

towarów i usług,]
<2) sposoby informowania o cenach oferowanych towarów i usług,>
3) skutki nieprzestrzegania jej uregulowań.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) cen w obrocie pomiędzy osobami fizycznymi, z których żadna nie jest

przedsiębiorcą,
2) cen ustalanych na podstawie odrębnych ustaw, w zakresie uregulowanym w tych

ustawach.

Art. 3.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany
zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz
podatkiem akcyzowym,

2) cena jednostkowa towaru (usługi) - cenę ustaloną za jednostkę określonego towaru
(usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu
przepisów o miarach,

[3) charakterystyka jakościowa towaru (usługi) - właściwości (cechy), skład, parametry
techniczne towaru (usługi) oraz jego zgodność z określoną normą lub innym
dokumentem normatywnym w rozumieniu odrębnych przepisów,]

4) kształtowanie cen - uzgadnianie cen między stronami umowy lub ich ustalanie w
trybie art. 4, 5 i 8,

5) lecznictwo zamknięte - zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91,
poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138,
poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr
158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z
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1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.
136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z
2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 88, poz. 961),

6) marża handlowa - różnicę między ceną płaconą przez kupującego a ceną uprzednio
zapłaconą przez przedsiębiorcę, wynikającą z kosztów i zysku przedsiębiorcy; marża
handlowa może być wyrażona kwotowo lub w procentach,

7) cena urzędowa i marża handlowa urzędowa - cenę i marżę handlową ustaloną w
rozporządzeniu wydanym przez właściwy organ administracji rządowej lub w
uchwale wydanej przez organ stanowiący właściwej jednostki samorządu
terytorialnego,

[8) przedsiębiorca - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101,
poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz.
509 i Nr 67, poz. 679), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w
rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa,
warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,]

<8) przedsiębiorca – podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z późn. zm.), a także osoba prowadząca działalność wytwórczą
w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt,
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,>

9) towar - rzecz, jak również energię oraz prawa majątkowe zbywalne,
10) usługa - czynność świadczoną odpłatnie, wymienioną w klasyfikacjach wydanych na

podstawie przepisów o statystyce publicznej,
11) wyroby medyczne - wyroby medyczne, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro,

wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do
diagnostyki in vitro oraz aktywne wyroby medyczne do implantacji, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107,
poz. 679).

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) cenie - rozumie się przez to również stawkę taryfową,
2) marży handlowej - rozumie się przez to także prowizję,
[3) organie nadzoru - rozumie się przez to organ Inspekcji Handlowej, Inspekcji Skupu i

Przetwórstwa Artykułów Rolnych, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Sanitarnej
lub Inspekcji Weterynaryjnej.]

[Art. 10.
1. Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, przy uzgadnianiu ceny umownej oraz przy

stosowaniu ceny urzędowej przedsiębiorca ma obowiązek określić, w formie pisemnej, a
także, o ile to możliwe, w postaci elektronicznej, w sposób dostępny dla kupującego,
szczegółową charakterystykę jakościową towaru (usługi).

2. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii właściwej organizacji zrzeszającej producentów
oraz organizacji, której celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów, określi,
w drodze rozporządzenia, wykaz towarów (usług), do których nie ma zastosowania
obowiązek określania szczegółowej charakterystyki jakościowej towaru lub usługi, w
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przypadku gdy spełnienie obowiązku określenia szczegółowej charakterystyki jakościowej
towaru lub usługi stanowiłoby nadmierne obciążenie dla przedsiębiorcy ze względu na
specyficzne warunki sprzedaży lub z uwagi na charakter towaru.

Art. 11.
1. Przedsiębiorca będący producentem ma obowiązek obniżyć cenę w przypadkach, gdy

towar nie posiada wymaganych cech określonych w charakterystyce jakościowej, o której
mowa w art. 10 ust. 1, bądź posiada wady polegające na zmniejszeniu ilości, masy lub
objętości towaru albo uszkodzenia, chyba że przy dołożeniu staranności wymaganej w
stosunkach sprzedaży danego rodzaju nie mógł wiedzieć o wadzie towaru. Taki sam
obowiązek ciąży na sprzedawcy towaru.

2. Cena powinna być obniżona w stopniu odpowiadającym zaistniałym wadom lub
uszkodzeniom, o których mowa w ust. 1.

3. Przedsiębiorca ma obowiązek uwidocznić przyczynę obniżki ceny lub poinformować
konsumenta o tej przyczynie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu oferowania towaru,
również innym niż miejsce sprzedaży.

4. Organ nadzoru, stwierdzając w wyniku przeprowadzonej kontroli wady lub uszkodzenia,
o których mowa w ust. 1, oraz jednoczesny brak odpowiedniej obniżki ceny, określa ich
rodzaj i stopień w formie decyzji, od której służy odwołanie na zasadach określonych w
Kodeksie postępowania administracyjnego.

5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 4, stała się ostateczna:
1) organ nadzoru niezwłocznie występuje z wnioskiem do właściwego miejscowo

naczelnika urzędu skarbowego o wszczęcie postępowania i wydanie decyzji, o której
mowa w art. 13 ust. 4,

2) przedsiębiorca stosujący cenę zawyżoną ponosi koszty badań wykonanych w toku
postępowania, o którym mowa w ust. 4 i w art. 13 ust. 4.]

[Art. 13.
1. Przedsiębiorca, który nie obniżył ceny w przypadkach, o których mowa w art. 11, lub

stosował ceny albo marże handlowe z naruszeniem przepisów ustawy i w ten sposób
osiągnął kwotę nienależną, jest obowiązany do jej zwrotu kupującemu.

2. Jeżeli właściwy organ nadzoru uprawniony z mocy odrębnych przepisów do kontroli cech
(właściwości) towarów lub organ kontroli uprawniony, z mocy odrębnych przepisów, do
badania prawidłowości stosowania cen i marż handlowych stwierdzi po rozpoczęciu
kontroli, że kwota nienależna, o której mowa w ust. 1, nie została zwrócona kupującemu,
przedsiębiorca jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3, niezależnie od zobowiązania
wobec kupującego, wpłacić do budżetu państwa kwotę dodatkową w wysokości 150%
kwoty nienależnej. Obowiązek wpłaty do budżetu kwoty dodatkowej ciąży na
przedsiębiorcy również wtedy, gdy zwrócił on kupującemu kwotę nienależną po
rozpoczęciu kontroli.

3. Do budżetu państwa podlega przekazaniu również kwota nienależna, jeżeli uprawniony
do jej otrzymania kupujący nie jest znany. Jeżeli nienależna kwota została wpłacona
przez przedsiębiorcę, przed rozpoczęciem kontroli przez właściwy organ, przepisów o
kwocie dodatkowej nie stosuje się.

4. Decyzję o określeniu nienależnej kwoty i ustaleniu kwoty dodatkowej, podlegających
przekazaniu do budżetu państwa, wydaje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze
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względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, na wniosek organu
przeprowadzającego kontrolę, który stwierdzi okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2.

5. Organ kontroli skarbowej, który w toku prowadzonej kontroli stwierdzi nieprawidłowości,
o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje decyzję określającą nienależną kwotę, o której mowa
w ust. 3, i ustalającą kwotę dodatkową, o której mowa w ust. 2, podlegające przekazaniu
do budżetu państwa. W przypadku gdy nabywca jest znany, organ kontroli skarbowej w
zakresie stwierdzonych nieprawidłowości wydaje wynik kontroli i przekazuje go
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

6. Decyzja o określeniu nienależnej kwoty i o ustaleniu kwoty dodatkowej nie może być
wydana, jeżeli od końca roku, w którym pobrano niewłaściwą cenę lub marżę handlową,
upłynął okres pięciu lat.

7. Do postępowania w sprawach cen, o którym mowa w ust. 4-6, stosuje się odpowiednio
przepisy działu III i IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.
Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95
i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr
122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42, poz. 476).

8. Wpłaty z tytułu kwot nienależnych i dodatkowych, o których mowa w ust. 5, stanowią
dochód budżetu państwa i są dokonywane na rachunek urzędu skarbowego właściwego
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy zobowiązanego do ich
uiszczenia.]

<Art. 13.
1. Przedsiębiorca, który stosował ceny urzędowe lub marże handlowe urzędowe z

naruszeniem przepisów ustawy i w ten sposób osiągnął kwotę nienależną, jest
obowiązany do jej zwrotu kupującemu.

2. W przypadku gdy kupujący, o którym mowa w ust. 1, nie jest znany lub koszt
związany z ustaleniem jego tożsamości byłby niewspółmierny do wysokości
osiągniętej kwoty nienależnej, przedsiębiorca jest obowiązany do jej wpłaty do
budżetu państwa.

3. Jeżeli organ kontroli skarbowej stwierdzi po rozpoczęciu postępowania kontrolnego,
że kwota nienależna nie została zwrócona kupującemu albo wpłacona do budżetu
państwa, przedsiębiorca jest obowiązany wpłacić do budżetu państwa kwotę
dodatkową w wysokości 150 % kwoty nienależnej. Obowiązek wpłaty do budżetu
państwa kwoty dodatkowej ciąży na przedsiębiorcy również wtedy, gdy zwrócił on
kupującemu albo wpłacił do budżetu państwa kwotę nienależną po rozpoczęciu
postępowania kontrolnego. Jeżeli kwota nienależna została zwrócona albo wpłacona
przez przedsiębiorcę przed rozpoczęciem postępowania kontrolnego, przepisów
o kwocie dodatkowej nie stosuje się.

4. Decyzję o określeniu kwoty nienależnej i ustaleniu kwoty dodatkowej, podlegających
przekazaniu do budżetu państwa wydaje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze
względu na adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, na
wniosek organu kontroli skarbowej, który stwierdzi okoliczności, o których mowa w
ust. 3.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ kontroli skarbowej, który w toku
przeprowadzanego postępowania kontrolnego stwierdzi okoliczności, o których
mowa w ust. 3, wydaje decyzję określającą kwotę nienależną i ustalającą kwotę
dodatkową, podlegające przekazaniu do budżetu państwa. W przypadku innym niż
określony w ust. 2, organ kontroli skarbowej w zakresie stwierdzonych
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nieprawidłowości wydaje wynik kontroli i przekazuje go właściwemu naczelnikowi
urzędu skarbowego.

6. Decyzja o określeniu kwoty nienależnej i o ustaleniu kwoty dodatkowej nie jest
wydawana, jeżeli od końca roku, w którym zastosowano cenę urzędową lub marżę
handlową urzędową z naruszeniem przepisów ustawy, upłynęło pięć lat.

7. Do postępowania w sprawach cen urzędowych lub marż handlowych urzędowych, o
którym mowa w ust. 4–6, stosuje się odpowiednio przepisy działu III i IV ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z późn. zm.).

8. Wpłaty z tytułu kwot nienależnych i kwot dodatkowych, o których mowa w ust. 4 i 5,
stanowią dochód budżetu państwa i są dokonywane przez przedsiębiorcę na
rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby lub adres
miejsca zamieszkania przedsiębiorcy obowiązanego do ich uiszczenia w terminie
14 dni od dnia, w którym decyzja o określeniu kwoty nienależnej i ustaleniu kwoty
dodatkowej stała się ostateczna.>

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O KONTROLI SKARBOWEJ (Dz. U. z 2004 r. Nr 8,

poz. 65, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Do zakresu kontroli skarbowej należy:

1) kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości
obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także
innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy
celowych;

2) ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej;
3) kontrola źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w

ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych;
4) kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi

oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji
finansowych, z wyłączeniem kontroli celowości wykorzystania środków zaliczanych
do dochodów własnych i subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego;

5) kontrola wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków, o których
mowa w pkt 4;

6) kontrola prawidłowości przekazywania środków własnych do budżetu Unii
Europejskiej;

7) audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegającymi zwrotowi środkami z innych źródeł zagranicznych, w tym
certyfikacja i wydawanie deklaracji zamknięcia, zwany dalej "audytem";

8) badanie celowości w czasie podejmowania decyzji i zgodności z prawem
wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym, a w szczególności
ujawnianie niedoborów, a także innych szkód w tym mieniu;
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9) badanie wykorzystania mienia otrzymanego od Skarbu Państwa w celu realizacji
zadań publicznych oraz prawidłowości prywatyzacji mienia Skarbu Państwa;

10) kontrola rzetelności wypełniania zobowiązań wynikających z udzielonych przez
Skarb Państwa poręczeń i gwarancji;

11) kontrola zgodności wykorzystania środków, których spłatę poręczył lub gwarantował
Skarb Państwa, z ich przeznaczeniem;

12) zapobieganie i wykrywanie naruszeń krajowych przepisów celnych oraz ściganie
naruszeń krajowych lub wspólnotowych przepisów celnych przez wykonywanie nadzoru
transgranicznego osób, miejsc, środków transportu i towarów oraz dostawy
kontrolowanej, w rozumieniu Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3
Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między
administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z
2008 r. Nr 6, poz. 31);

13) (uchylony);
14) kontrola oświadczeń o stanie majątkowym osób - obowiązanych do ich składania -

zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych administracji celnej,
podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych, w tym w urzędzie obsługującym tego ministra;

[14a) badanie prawidłowości stosowania cen urzędowych, a także cen umownych w zakresie
objętym ograniczeniami swobodnego kształtowania ich poziomu - w granicach i na
zasadach określonych w odrębnych przepisach;]

<14a) badanie prawidłowości stosowania cen urzędowych i marż handlowych
urzędowych - w granicach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;>

14b) zapobieganie i ujawnianie przestępstw, o których mowa w art. 228-231 Kodeksu
karnego, popełnianych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach
organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;

15) (uchylony);
16) badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków

określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych na ich
podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności
kantorowej;

17) (uchylony);
18) współdziałanie ze Służbą Celną w zakresie zwalczania przestępstw skarbowych, o

których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego.
2. W ramach kontroli skarbowej prowadzonej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3,

badaniu może podlegać również rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz
prawidłowość obliczania i wpłacania zobowiązań podatkowych stanowiących dochód
jednostek samorządu terytorialnego.

2a. W ramach kontroli skarbowej prowadzonej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3,
kontrola może obejmować również rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i
zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom własności intelektualnej..

3. (uchylony).


