
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu

5 sierpnia 2010 r. ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej,

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 4, w art. 13 w ust. 3 skreśla się zdanie trzecie;

2) w art. 1 w pkt 4, w art. 13:

a) w ust. 4 wyrazy "naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby

albo adres miejsca zamieszkania przedsiębiorcy," zastępuje się wyrazami "właściwy

naczelnik urzędu skarbowego",

b) w ust. 8 wyrazy "na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres

siedziby lub adres miejsca zamieszkania przedsiębiorcy obowiązanego do ich

uiszczenia" zastępuje się wyrazami "obowiązanego do ich uiszczenia na rachunek

właściwego urzędu skarbowego".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2010 r. Senat zajął stanowisko w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej i uchwalił do niej 2 poprawki.

Zgodnie z § 11 Zasad techniki prawodawczej w ustawie nie zamieszcza się

wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm prawnych, a w szczególności apeli, postulatów,

zaleceń i upomnień oraz uzasadnień formułowanych norm. W myśl komentarza

do przytoczonego przepisu "zgodnie z wymaganiem zwięzłości, tekst prawny powinien

zawierać wszystkie te, ale zarazem jedynie te wypowiedzi, które służą wyrażeniu norm

postępowania (...). Z tego punktu widzenia wadliwe jest zamieszczanie w tekście prawnym

jakichkolwiek wypowiedzi, które służą innemu celowi …"1.

W związku powyższym Senat przyjmując poprawkę nr 1 uznał za zbędne

wskazywanie, że jeżeli kwota nienależna została zwrócona albo wpłacona przez

przedsiębiorcę przed rozpoczęciem postępowania kontrolnego, nie stosuje się przepisów

o kwocie dodatkowej.

Zasady ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych zostały określone

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60

z późn. zm.). Ponadto zgodnie z § 4 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej ustawa nie może

powtarzać przepisów zawartych w innych ustawach.

Uwzględniając powyższe Senat przyjął poprawkę nr 2, która ma na celu

zastosowanie odpowiedniej terminologii w zakresie ustalania właściwości miejscowej

organów podatkowych, a także wprowadza zmiany w celu uniknięcia zbędnych powtórzeń.

                                                
1 S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004, s. 48.


