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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 
komisyjnego projektu ustawy: 

- o zmianie ustawy – Ordynacja 
podatkowa (druk nr 606).  

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Finansów do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  

 

(-) Donald Tusk 



Stanowisko Rządu
do projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 606)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa zmierza do wprowadzenia zmian w art.
3069 $ 1 ustawy, poprzez rozszerzenie moż|iwości uzyskania zaŚwiadczenia o wysokości
za|egłoŚci podatkowych zbywającego nie ty|ko na wniosek nabywcy, za zgodą zbywającego, a|e
rÓwniez na Wniosek zbywającego.
Przepis art. 3069 ustawy - ordynacja podatkowa, w obowiązującym brzmieniu, daje
potencja|nemu nabywcy przedsiębiorstwa' jego zorganizowanej częŚci oraz składnikÓw maiątku
związanego z prowadzeniem działa|ności gospodarczej, możliwość przed podjęciem ostatecznej
decĘi o nabyciu, uzyskania informacji co do ewentua|nych za|egłości ciążących na zbywcy, za
ktÓre mÓgłby ponosic odpowiedzia|nośÓ na mocy arl. 112 ordynacji podatkowej. ce|em tej
regu|acji jest umoz|iwienie nabywcy zapoznania się z ryzykiem, jakie wiąze się z nabyciem
maiątku' i świadome podjęcie decyz.ji w tym zakresie'
W zaświadczeniu okreś|a się wysokośÓ zaległości podatkowych, a Iakile innych na|ezności
zbywającego' za ktÓre odpowiedzia|ność może ponosic nabywca, znanych na dzie wydania
zaświadczenia.
Uzyskane w tym trybie przez nabywcę zaświadczenie wyznacza zakres jego odpowiedzia|ności za
za|egłości podatkowe zbywcy majątku, w taki sposÓb, ze nie odpowiada on za te za|egłości
podatkowe zbywcy, ktÓrych w zaświadczeniu nie wykazano
Skutku takiego nie Wywołuje natomiast zaświadczenie stwierdzające stan za|egłości' wydane
podatnikowi na podstawie art. 306e Ordynacji podatkowel. Zgodnie bowiem z art. 112 $ 6
ordynacji nabywca nie odpowiada za za|egłości podatkowe, ktÓre nie zostały Wykazane W
zaśWiadczeniu, o ktÓrym mowa W art. 3069. BezpoŚrednie odesłanie W tym przepisie do
zaśWiadczenia o ktÓrym mowa W art. 3069 powoduje' iż podstawą do ograniczenia zakresu
odpowiedzia|ności nabywcy nie może być zaświadczenie wydane na podstawie art. 306e.
Powyzsze stanowisko zostało ukształtowane także przez orzecznictwo sądowo-administracyjne.
Nacze|ny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 czerwca 2003 r., sygn. akt sA/Bd 1591/03
stwierdził, że ,,Wyłączenie odpowiedzia|noŚci nabyivcy nie zosta,ło uza|eżnione od posiadania
pzez niego jakiegokolwiek zaśWiadczenia o zaIegłościach podatkowych zbylvającego, aIe
zaŚwiadczenia wydanego naby'tlvcy Środka trwałego W trybie art. 112 ordynacji podatkowej.''
Propozycja zmiany art. 3069 po|egająca na moż|iwości uzyskania zaŚwiadczenia o wysokości
za|egłoŚci podatkowych zbywcy rÓwniez na jego wniosek spowoduje, iż ZaśWiadczenie takie
będzie skutkowało ograniczeniem zakresu odpowiedziaIności nabywcy, bez konieczności
Występowania przez nabywcę o wydanie zaświadczenia. Niewątp|iwie uprości ona tryb
postępowania w przypadku sprzedaży majątku podatnika ki|ku nabywcom, z ktÓrych każdy nie
będzie zmuszony do Występowania o wydanie zaśWiadczenia, o i|e zaświadczenie Wydane zbywcy
zostanie im przez niego udostępnione.

Wobec powyższego, Rada MinistrÓW przedłożony projekt ocenia pozytywnie.


