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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

komisyjnego projektu ustawy 
 
  

- o zmianie ustawy – Ordynacja 
podatkowa (druk nr 664). 

 
 
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 664)

Projekt ustawy o zmianie ustawy _ ordynacja podatkowa (druk nr 664) zakłada wykreś|enie
w art' 81b s 3. W uzasadnieniu projektu wskazano, Że celem proponowanej zmiany jest
wprowadzenie mozliwoŚci dokonyrruania korekt dek|aracji VAT po zakonczeniu kontro|i
podatkowej.
Przepis art. 81b S 1 pkt 2lit. a ustawy - Ordynacja podatkowa, co do zasady, dopuszcza
mozliwosÓ skorygowania deklaracji po zakonczeniu kontro|i podatkowej. Stosownie do art.
290 S 2 pkt 7 ustawy - Ordyn aqa podatkowa pouczenie o prawie do skorygowania deklaracji
podatkowej jest e]ementem protokołu kontroli. Powyisza reguła jest jednak ograniczona
przepisem art. 81b s 3 ustawy ordynacja podatkowa, ktory wyłącza prawo do
skorygowania deklaracji w zakresie podatku od towarow i usług W zakresie objętym
usta|eniami (oceną prawną) protokotu kontro|i, ktore następnie mogą być przyczyną
Wszczęcia postępowanla podatkowego.
Normy wynikające zprzepisu art. 81 s 3 ustawy - ordynaqa podatkowa sązdeterminowane
trescią przepisow art. 109 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i usług (Dz.
U' Nr 54, poz.535, z poŹn.zm.).Na podstawie art.  109 ust.  4-6 ustawy o podatku od
towarÓw i usług w razie stwierdzenia, ze podatnik w złoŻonej deklaracji podatkowej wykazał:
- kwotę zobowiązania podatkowego niŻsząod kwoty na|eznej,
. kwotę zwrotu roŻnicy podatku |ub zwrotu podatku na|iczonego wyŻszą od kwoty na|eznej
lub
- kwotę roŻnicy podatku, o ktorej mowa w art. 87 ust. 1 wyŻsząod naleznej
naczelnik urzędu skarbowego |ub organ kontro|i skarbowej określa odpowiednio wysokośc
tego zoboilązania albo kwotę zwrotu W prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe
zobowiązanie podatkowe W wysokoŚci odpowiadającej 30 % odpowiednio kwoty zaniŻenla
tego zobowiązania albo zawyŻenia zwrotu.
Powyzsze przepisy nie mają zastosowania, jeze|i przed dniem wszczęcia kontro|l przez
nacze|nika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej podatnik dokonat odpowiedniej
zmiany dek|aracji podatkowej oraz wpłacił do urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze
zmiany dek|aracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - art. 109 ust' 7 pkt 1 ustawy o
podatku od towarow i usług. Skreślenie przepisu art' 81b s 3 ustawy _ ordynaqa podatkowa
bez odpowiednich zmian w art. 109 ustawy o podatku od towarow i usług prowadziłoby do
wzajemnej sprzeczności norm wynikających z tych przepisow.
Jednocześnie zauwaŻa Się, iŻ aktualnie przedmiotem prac |egis|acyjnych jest rządowy
projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarow i usług oraz o zmianie niektorych
innych ustaw (projekt został skierowany do Sejmu RP) Projekt ustawy przewiduje uchylenie
art. 109 ust' 4-B ustawy o podatku od towarow i usług oraz art. 81b s 3 ustawy _ ordynacja
podatkowa.

Rada Ministrow popierając przedstawiony projekt, uwaŻa za niezbędne rownoczesne
wprowadzenie odpowiednich zmian do art. 109 ustawy o podatku od towarow i ustug.
JednoczeŚnie wnosi się o ewentua|ne połączenie - W odpowiednim zakresie _ prac nad
pose|skim projektem ustawy o zmianie ustawy ordynacja podatkowa i rządowym
projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarow i usług oraz o zmianie niektorych
innych ustaw, w toku procedury parlamentarnej.
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