
 

 Warszawa, 10 października 2008 r.
SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja 

Prezes Rady Ministrów  
DSPA-140-203(4)/08 
DSPA-140-204(4)/08 

 

 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 
 

 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowiska wobec 

komisyjnych projektów ustaw: 
 
 

- o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa 
(druk nr 906), 

- o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 907). 

 
 

 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Finansów do reprezentowania Rządu w tych sprawach w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

(-) Donald Tusk 



5tanowisko Rzctdu
 

do projektu ustawy 0 zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
 

(druk 906)
 

Projekt ustawy 0 zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk 906) zaktada dodanie 

§ 1a wart. 56 ustawy - Ordynacja podatkowa, kt6ry przewiduje obnizenie stawki odsetek za 

zwtok~, do wysokosci 75% stawki, w przypadku ztozenia prawnie skutecznej korekty 

deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i uiszczenia w catosci zalegtosci 

podatkowej w terminie 7 dni od dnia ztozenia korekty. 

W uzasadnieniu projektu stwierdzono, ze obowiqzujqce przepisy w zaden spos6b nie 

premiujq podatnik6w, kt6rzy gotowi Sq zaptacic zalegtosc podatkowq dobrowolnie. Zar6wno 

bowiem podatnik, kt6ry ptaci zalegtosc podatkowq dobrowolnie, jak i podatnik, kt6ry ptaci 

zalegtosc podatkowq na podstawie otrzymanej decyzji okreslajqcej t~ zalegtose, wydanej na 

skutek jej wykrycia podczas kontroli podatkowej, obciqzani Sq dodatkowo odsetkami za 

zwtok~ w takiej samej wysokosci. 

Zdaniem projektodawc6w, celem ustawy jest zmotywowanie podatnik6w posiadajqcych 

zalegtosci podatkowe do ich jak najszybszej sptaty. "Ulga" za dobrowolnq wptat~ zalegtosci 

podatkowej powinna bye na tyle atrakcyjna, aby w odniesieniu do prawdopodobier'tstwa 

wykrycia zalegtosci przez organ podatkowy, powiqzanego z natozeniem obowiqzku zaptaty 

petnych odsetek za zwtok~, stanowita znaCZqCq motywacj~ do szybkiego uregulowania 

naleznosci podatkowych. Jednoczesnie jej wysokose powinna przekraczac poziom 

oprocentowania kredyt6w komercyjnych, aby nie zach~cae do odraczania sptaty jako 

alternatywy kredytowania koszt6w dziatalnosci. 

W ocenie projektodawc6w, proponowane rozwiqzanie powinno spowodowac wzrost 

wptyw6w zalegtosci podatkowych do budzetu par'tstwa, b~dqcy konsekwencjq braku obaw 

zwiqzanych ze skutkami dobrowolnej korekty deklaracji i zaptaty zalegtosci podatkowych ILlb 

bye bliskie poziomowi neutralnosci budzetowej. Nizsza stawka odsetek za zwtok~ 

stanowitaby swoistq premi~ za dobrowolnq wptat~ zalegtosci podatkowej, kt6ra nie zostata 

jeszcze wykryta przez organ podatkowy. 

Rada Ministr6w pozytywnie ocenia kierunek proponowanych w projekcie zmian. 

Prawidtowym wydaje si~ zatozenie projektodawcy, iz obnizona stawka odsetek za zwto~ 

stanowie b~dzie dodatkowq zach~t~ do inicjowania przez podatnika korekt deklaracji. 

Zaznaczye jednak nalezy, ze nie ma zadnych danych statystycznych, wskazujqcych jaka 

Iiczba podatnik6w, majqc swiadomose wadliwosci ztozonej deklaracji podatkowej, 

wstrzymuje si~ obecnie ze ztozeniem korekty. Nie jest tez mozliwe oszacowanie liczby korekt 

deklaracji jakie zostatyby ztozone w zwiqzku z mozliwosciq "skorzystania" z obnizonych 

odsetek za zwtok~. 



Stosowanie preferencyjnej stawki odsetek za zw~ok~ winno podlegae ograniczeniom 

: wynikaj~cym z Ordynacji podatkowej. 8tawka ta nie powinna bye stosowana w przypadkach, 

gdy z~otenie korekty deklaracji nast~puje po zakonczeniu kontroli podatkowej. Nalety 

bowiem zauwatye, te art. 81b § 1 pkt 2 lit. a Ordynacji podatkowej dopuszcza motliwosc 

z~otenia skutecznej prawnie korekty deklaracji podatkowej takte po zakonczeniu kontroli 

podatkowej. Analogiczne rozwi~zanie w tym zakresie zawiera art. 14c ust. 2 ustawy 0 

kontroli skarbowej. Brak ograniczenia. 0 kt6rym mowa w proponowanym przez Rad~ 

Ministr6w art. 56 § 1b pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, prowadzi~by do sytuacji, w 

kt6rych regut~ sta~oby si~ celowe zwlekanie ze sk~adaniem korekt deklaracji do czasu 

zakonczenia kontroli podatkowej (post~powania kontrolnego). Nieuczciwy podatnik m6g~by 

bye zainteresowany w "op6tnianiu" korekty deklaracji nawet w czasie po zakonczeniu 

kontroli podatkowej (post~powania kontrolnego). korzystaj~c z obnitonej stawki odsetek za 

zw~ok~. Z tych samych powod6w preferencyjna stawka odsetek za zwJok~ nie powinna tet 

dotyczye zaleg~osci podatkowych wynikaj~cych z korekt deklaracji dokonanych w wyniku 

czynnosci sprawdzaj~cych. Powinno to dotyczye zar6wno korekt podatnika (art. 274 § 1 pkt 

2 i art. 274a ustawy - Ordynacja podatkowa), jak i dokonanych z urz~du (art. 274 § 1 pkt 1 

ustawy - Ordynacja podatkowa). 

Preferencyjna "obnitona" stawka odsetek za zw~ok~ powinna bye stosowana jedynie 

w odniesieniu do zaleg~osci podatkowych wynikaj~cych z korekt z~otonych przez podatnika z 

jego w~asnei inicjatywy bez jakichkolwiek dzia~an organ6w podatkowych ujawniaj~cych 

wadliwose "pierwotnej" deklaracji. 

Wobec powyzszego Rada Ministr6w, maj~c na uwadze koniecznosc przeciwdziatania 

potencjalnie niepot~danym zachowaniom podatnik6w, "kalkuluj~cym" moment korekty. a 

takte wskazany w uzasadnieniu projektu gt6wny cel wprowadzenia zmiany wart. 56 

Ordynacji podatkowej, przedstawia propozycj~ nowelizacji tego przepisu oraz art. 14c ustawy 

o kontroli skarbowej, w nast~puj~cym brzmieniu: 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Oz. U. z 2005 r. Nr 8,
 

poz. 60, z poin. zm.) wart. 56 wprowadza sift nastftPujqce zmiany:
 

1) po § 1 dodaje sift § 1a i § 1b wbrzmieniu:
 

,,§ 1a. W przypadku zfotenia prawnie skutecznej korekty dek/aracji wraz z 

uzasadnieniem przyczyn korekty i zaplaty w cafosci, w ciqgu 7 dni od dnia zfotenia 

korekty, za/egfosci podatkowej, stosuje sift stawkft odsetek za zwfokft obnitonq do 

wysokosci 75% stawki, 0 ktorej mowa w § 1. Stawka odsetek za zwfokft jest zaokr@/ana 

w gorft do dwoch miejsc po przecinku. 

§ 1b. Przepis § 1a nie ma zastosowania do korekty dek/aracji: 

1) zlotonej po dorftczeniu zawiadomienia 0 zamiarze wszczftcia kontroli podatkowej, a 

w przypadkach, gdy nie stosuje sift zawiadomienia - po zakonczeniu kontroli 

podatkowej; 
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2) dokonanej w wyniku czynnosci sprawdzajqcych. "; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 3. Minister wlasciwy do spraw finans6w pUblicznych oglasza, w drodze obwieszczenia, w 

Ozienniku Urz~dowym Rzeczypospolitej Po/skiej "Monitor Polski" stawkll odsetek za zwlokll, 

o kt6rej inowa w § 1, oraz obniionq stawkll odsetek za zwlok~, 0 kt6rej mowa w § 1a. ". 

Art. 2. W ustawie z dnia 28 wrzesnia 1991 r. 0 kontroli skarbowej (Oz. U. z 2004 r. Nr 8, poz.
 

65, z p6in. zm.) wart. 14c po ust. 5 dodaje sill ust. Sa w brzmieniu:
 

,,5a. Do korekty deklaracji zloionej po dorllczeniu zawiadomienia 0 zamiarze WSzczllcia
 

Postllpowania kontrolnego, a w przypadkach, gdy nie stosuje sill zawiadomienia - zloionej
 

zgodnie z ust. 2, przepisu art. 56 § 1a ustawy - Ordynacja podatkowa nie stosuje sill.".
 

Art. 3. Ustawa wchodzi w iycie z dniem 1 stycznia 2009 r. 

·W ocenie Rady Ministr6w, przy regulacji dotyczqcej obnii:onej stawki odsetek za zwtok~ 

powinna zostae uwzgl~dniona instytlJcja zawiadomienia 0 zamiarze wszcz~cia kontroli 

podatkowej, kt6ra zostata wprowadzona w przyj~tym przez Rad~ Ministr6w projekcie ustawy 

o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niekt6rych innych ustaw. Regutq b~dzie 

zawiadomienie 0 zamiarze wszcz~cia kontroli podatkowej z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

Wszcz~cie kontroli w terminie wczesniejszym lub bez dor~czenia zawiadomienia wymagae 

b~dzje zgody kontrolowanego. Od og61nej zasady zawiadamiania 0 kontroli w projekcie 

przewidziano wyjqtki 0 charakterze przedmiotowym i podmiotowym. Natomiast zaokrqglenie 

obni.i.onej stawki odsetek do dw6ch miejsc po przecinku pozwoli na wyeliminowanie bt~d6w 

przy naliczaniu odsetek przez podatnik6w (ptatnik6w). Przyj~cie zaokrqglenia stawki odsetek 

do np. 3 lub 4 miejsc po przecinku nadmiernie skomplikowatoby obliczanie wysokosci 

odsetek. 

Z kolei trese § 3 wart. 56 Ordynacji podatkowej zostata dostosowana do proponowanego 

wprowadzenia dodatkowej, preferencyjnej stawki odsetek za zwtok~. W § 3 art. 56 zostata 

zawarta delegacja dla Ministra Finans6w do ogtaszania, w drodze obwieszczenia stawki 

odsetek za zwtok~ oraz preferencyjnej stawki odsetek za zwtok~, 0 kt6rej mowa w § 1a. Taki 

spos6b ogtaszania wysokosci stawek odsetek za zwtok~ utatwi podatnikom (ptatnikom) 

obliczenie ich wysokosci i w konsekwencji uprosci pob6r podatku. 

Ponadto przepis art. 56 § 1a ustawy - Ordynacja podatkowa, a tym samym preferencyjna 

,	 stawka odsetek nie powinna bye odpowiednio stosowana do korekt sktadanych na podstawie 

art. 14c ustawy 0 kontroli skarbowej. Dodanie ust~pu 5a wart. 14c ustawy 0 kontroli 

skarbowej ma na celu okreslenie przypadk6w wytqczenia odpowiedniego stosowania 

projektowanego przepisu art. 56 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa z uwzgl~dnieniem 

specyfiki sk~adania korekt deklaracji po zakoriczeniu post~powania kontrolnego. 

3 



Jednoczesnie propozycja zmiany w ustawie 0 kontroli skarbowej wymaga usunl~Cla, w 

zaproponowanym przez projektodawc6w, art. 56 § 1a wyraz6w "w rozumieniu przepis6w 

niniejszej ustawy". Przepis art. 56 § 1a w brzmieniu zaproponowanym w opinii Rady 

Ministr6w umozliwi odpowiednie jego stosowanie do post~powania kontrolnego 

prowadzonego przez organy kontroli skarbowej, w kt6rym skutecznosc korekty deklaracji 

ocenia si~ na podstawie ustawy 0 kontroli skarbowej, a nie na podstawie ustawy - Ordynacja 

podatkowa. 

Dat~ wejscia w tycie ustawy przewidziano na dzieri 1 stycznia 2009 r. Taki termin b~dzie 

zbietny z przewidzianym w projekcie ustawy 0 zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz 

niekt6rych innych ustaw, wprowadzajqcej instytucj~ zawiadomienia 0 zamiarze wszcz~cia 

kontroli. 

Dodatkowo nalety wskazac, ze uzasadnienie projektu wymaga wyeliminowania 

oczywistych omyfek, a mianowicie na str. 1 w pkt 2 w wierszu 3 zamiast wyraz6w: "kontroli 

skarbowej" winny byc wyrazy "kontroli podatkowej", natomiast na str. 2 w wierszu 3 od dofu 

. zamiast wyraz6w: "przedawnienie deklaracji podatkowej" winny byc wyrazy "przedawnienie 

zobowiqzania podatkowego". Ponadto w uzasadnieniu projektu w cz~sci dotyczqcej oceny 

skutk6w regulacji nalezy wskazac, te nie jest motliwe oszacowanie wpfywu preferencyjnej 

stawki odsetek za zwlok~ na finanse pUbliczne. Wzrost liczby dobrowolnych korekt deklaracji 

i wplat zalegfosci podatkowych z obnitonqstawkq odsetek za zwlok~ powinien zr6wnowatyc 

skutki zwiqzane z obnizkq stawki odsetek za zwlok~. Nalety jednak wskazac na pozytywne 

skutki tej regulacji z punktu widzenia finans6w pUblicznych polegajqce na zach~cie do 

dobrowolnego skfadania korekt deklaracji. Istnieje dute prawdopodobieristwo, te nast~i 

wzrost liczby skorygowanych deklaracji, co z kolei przefoty si~ na zWi~kszenie dochod6w 

budzetu paristwa oraz budtet6w jednostek samorzqdu terytorialnego (zwi~kszenie wpfyw6w 

z tytufu uiszczanych zalegfosci podatkowych wraz z odsetkami za zwfok~). 

Majqc na uwadze powytsze, Rada Ministr6w pozytywnie ocenia kierunek 

projektowanych zmian i wnosi 0 uwzgl~dnienie proponowanej w niniejszej opinii zmiany w 

art. 56 ustawy - Ordynacja podatkowa, jak r6wniet dodanie ust. 5a wart. 14c ustawy 0 

kontroli skarbowej, w zaproponowanym powyzej brzmieniu. Jednoczesnie z uwagi na scisty . 

zwiqzek mi~dzy regulacjq zawartq w projektowanym art. 56 § 1b ustawy - Ordynacja 

podatkowa, a instytucjet zawiadomienia 0 zamiarze wszcz~cia kontroli podatkowej zawartq w 

rzetdowym projekcie ustawy 0 zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niekt6rych innych 

ustaw, w ocenie Rady Ministr6w, zasadne byloby poletczenie prac nad projektem ustawy 0 

zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i rzetdowym projektem ustawy 0 zmianie ustawy 

Ordynacja podatkowa oraz niekt6rych innych ustaw, w toku prac parlamentarnych. 

4 


