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USTAWA
z dnia .....................................
Przepisy wprowadzaj ce ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa z dnia
w ycie z dniem 1 lipca 2008 r.

o Krajowej Administracji Skarbowej wchodzi

Art. 2. Z dniem 30 czerwca 2008 r. trac moc:
1) ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urz dach i izbach skarbowych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z pó n. zm.1));
2) ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Słu bie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156,
poz. 1641 z pó n. zm.2));
3) ustawa z dnia 28 wrze nia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8,
poz. 65, z pó n. zm.3));
4) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno ci za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 249,
poz. 2104 i z 2006 r. Nr 79, poz. 551).
Rozdział 2
Zmiany w przepisach obowi zuj cych
Art. 3. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post powania cywilnego
(Dz. U. z 1964 Nr 43, poz. 296, z pó n. zm.4)) art. 1891 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1891. Uprawnienie, o którym mowa w art. 189, przysługuje równie , w toku
prowadzonego post powania, organowi podatkowemu, je eli ustalenie istnienia lub
nieistnienia stosunku prawnego lub prawa jest niezb dne dla oceny skutków
podatkowych.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post powaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z pó n. zm.5)) wprowadza si
nast puj ce zmiany:
1) w art. 5 § 1 otrzymuje brzmienie:
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„§ 1. Uprawnionym do
dania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej
obowi zków okre lonych w art. 2 jest:
1) w odniesieniu do obowi zków wynikaj cych z decyzji lub postanowie organów
administracji rz dowej i organów jednostek samorz du terytorialnego –
wła ciwy do orzekania organ I instancji;
2) dla obowi zków wynikaj cych z orzecze s dów lub innych organów albo
bezpo rednio z przepisów prawa - organ lub instytucja bezpo rednio
zainteresowana w wykonaniu przez zobowi zanego obowi zku albo powołana
do czuwania nad wykonaniem obowi zku, a w przypadku braku takiej
jednostki lub jej bezczynno ci - podmiot, na którego rzecz wydane zostało
orzeczenie lub którego interesy prawne zostały naruszone w wyniku
niewykonania obowi zku;
3) dla obowi zków wynikaj cych z tytułów wykonawczych wystawionych przez
ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 44
ustawy o por czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pa stwa minister wła ciwy do spraw finansów publicznych.”;
2) w art. 19 uchyla si § 5;
3) w art. 23 uchyla si § 3a;
4) art. 55a otrzymuje brzmienie:
„Art. 55a. Je eli egzekucja prowadzona wobec podmiotu wpisanego w Krajowym
Rejestrze S dowym dotyczy nale no ci podatkowych, nale no ci celnych albo
nale no ci pieni nych, do poboru których jest zobowi zany Zakład Ubezpiecze
Społecznych, a nie zostały one uregulowane w terminie 60 dni od daty wszcz cia
egzekucji, wierzyciel składa wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru S dowego
daty wszcz cia egzekucji tych nale no ci, wysoko ci pozostałych do
wyegzekwowania kwot na dzie składania wniosku oraz daty i sposobu zako czenia
egzekucji.”;
5) w art. 150 § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Okre lone w § 3 zasady stosowania przymusu bezpo redniego dotycz równie
organów KAS przy sprawowaniu kontroli celnej.”;
6) w art.155a § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, mo e równie zgłosi dyrektor wojewódzkiego
inspektoratu skarbowego.”;
7) u yte w art. 8a w § 2, w art. 19 w § 1, w art. 23 w § 2, 5 i 7, w art. 63 w § 1, 2 i 3,
w art. 66 w § 4 w pkt 3, w art. 67c w § 2, 4 i 11, w art. 71a w § 2, w art. 110 w § 3a,
w art. 168e w § 5 oraz w art. 170 w § 2, w ró nej liczbie i przypadku, wyrazy
„naczelnik urz du skarbowego” zast puje si u ytymi w odpowiedniej liczbie i
przypadku wyrazami „naczelnik urz du administracji skarbowej”, a wyrazy „dyrektor
izby skarbowej” wyrazami „dyrektor izby administracji skarbowej.”;
8) u yte w art. 1a w pkt 1, w art. 23 w § 7, w art. 66 w § 4 w pkt 3, w art. 67 w § 5, 6,
8, 9, 12, 13 i 14, w art. 110 w § 2, w art. 110 w § 3 w pkt 6 oraz w § 5 i 8, w art. 111c
w § 1, w art. 111h w § 3 oraz w art. 111i w § 2, w ró nej liczbie i przypadku, wyrazy
„urz d skarbowy” zast puje si u ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami
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„urz d administracji skarbowej”,
administracji skarbowej”.

a wyrazy

„izba

skarbowa”

wyrazami

„izba

Art. 5. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno ci i dowodach
osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z pó n. zm.6)) w art. 44h w ust. 1 pkt 3
otrzymuje brzmienie:
„3) dyrektorom wojewódzkich inspektoratów skarbowych i wywiadowi skarbowemu;”.
Art. 6. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z
2004 r. Nr 142, poz. 1514, z pó n. zm.7)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 6 w ust. 4 zadnie drugie otrzymuje brzmienie:
„W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowi zek
podatkowy powstaje z chwil powołania si przez podatnika przed organem
podatkowym na fakt nabycia.”;
2) w art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Nabycie własno ci rzeczy lub praw maj tkowych w drodze darowizny lub
polecenia darczy cy podlega opodatkowaniu według stawki 20 %, je eli obowi zek
podatkowy powstał wskutek powołania si podatnika przed organem podatkowym w
toku czynno ci sprawdzaj cych, post powania podatkowego, post powania
kontrolnego, kontroli podatkowej na okoliczno dokonania tej darowizny, a nale ny
podatek od tego nabycia nie został zapłacony.”;
3) w art. 18 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wpłaci pobrany podatek na rachunek urz du administracji skarbowej, którym
kieruje naczelnik urz du administracji skarbowej wła ciwy ze wzgl du na siedzib
płatnika, w terminie do 7 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym
pobrano podatek, a tak e przekaza w tym terminie deklaracj o wysoko ci
pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku, według ustalonego wzoru, wraz z
informacj o kwocie podatku nale nego poszczególnym gminom;”;
4) u yte w art. 4a w ust. 1 w pkt 1 i w ust. 2, w art. 6 w ust. 2, w art. 8 w ust. 4, w art.
12, w art. 17a w ust. 1, w art. 18 w ust. 2 w pkt 4, w ust. 5 w pkt 3, w art. 19 w ust. 1 i
6, w ró nej liczbie i przypadku, wyrazy „naczelnik urz du skarbowego” zast puje si
u ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „naczelnik urz du administracji
skarbowej” a wyrazy „urz d skarbowy” wyrazami „urz d administracji skarbowej”.
Art. 7. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z pó n. zm.8)) w art. 24h:
1) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W przypadku podejrzenia, e osoba składaj ca o wiadczenie maj tkowe podała
w nim nieprawd lub zataiła prawd , podmiot dokonuj cy analizy o wiadczenia
wyst puje do dyrektora wojewódzkiego inspektoratu skarbowego ze wzgl du na
miejsce zamieszkania osoby składaj cej o wiadczenie z wnioskiem o kontrol jej
o wiadczenia maj tkowego.”;
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2) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. W przypadku odmowy wszcz cia kontroli o wiadczenia maj tkowego
podmiotowi, który zło ył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do ministra
wła ciwego do spraw finansów.”;
3) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Do post powania w sprawie kontroli o wiadczenia maj tkowego stosuje si
odpowiednio przepisy ustawy z dnia ........ o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U.
Nr.
, poz.....)”.
Art. 8. W ustawie z dnia 12 pa dziernika 1990 r. o Stra y Granicznej (Dz. U. z
2005 r. Nr 234, poz. 1997, z pó n .zm.9)) w art. 11a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych, w porozumieniu z ministrem
wła ciwym do spraw finansów publicznych, okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób
podziału rodków wymienionych w ust. 1, w przypadku wspólnego ujawnienia
przest pstw przez funkcjonariuszy Stra y Granicznej, urz dników skarbowych,
uwzgl dniaj c tryb podziału i przekazywania tych rodków, a tak e sposób ich
ewidencjonowania.”.
Art. 9. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z pó n. zm.10)) u yte w art. 7a w ust. 2 pkt 5 wyrazy
„urz dy skarbowe” zast puje si wyrazami „urz dy administracji skarbowej”.
Art. 10. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pó n. zm.11)) wprowadza si
nast puj ce zmiany:
1) w art. 19:
a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Je eli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od warto ci
rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten okre la organ podatkowy w wysoko ci
warto ci rynkowej.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Je eli warto
wyra ona w cenie okre lonej w umowie odpłatnego zbycia
znacznie odbiega od warto ci rynkowej nieruchomo ci lub praw maj tkowych oraz
innych rzeczy, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej warto ci lub
wskazania przyczyn uzasadniaj cych podanie ceny znacznie odbiegaj cej od
warto ci rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany warto ci
lub niewskazania przyczyn, które uzasadniaj podanie ceny znacznie odbiegaj cej
od warto ci rynkowej, organ podatkowy okre li warto
z uwzgl dnieniem opinii
biegłego lub biegłych. Je eli warto ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o
33% od warto ci wyra onej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi
zbywaj cy.”;
2) w art. 25a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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„4. Na
danie organów podatkowych podatnicy s obowi zani do przedło enia
dokumentacji, o której mowa w ust. 1-3, w terminie 7 dni od dnia dor czenia dania
tej dokumentacji przez te organy.”;
3) w art. 30 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) z wynagrodze za udzielanie pomocy Policji, organom Krajowej Administracji
Skarbowej, Stra y Granicznej, Słu bie Kontrwywiadu Wojskowego, Słu bie Wywiadu
Wojskowego, andarmerii Wojskowej, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego,
Agencji Wywiadu i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, wypłacanych z funduszu
operacyjnego - w wysoko ci 20 % wynagrodzenia,”;
4) w art. 30d ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Je eli wła ciwy organ podatkowy okre li, na podstawie art. 25, dochód podatnika
w wysoko ci wy szej (strat w wysoko ci ni szej) ni zadeklarowana przez
podatnika w zwi zku z dokonaniem transakcji, o których mowa w art. 25a, a podatnik
nie przedstawi temu organowi wymaganej przez te przepisy dokumentacji
podatkowej - ró nic mi dzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a
okre lonym przez ten organ opodatkowuje si stawk 50 %.”;
5) w art. 44 ust. 6g otrzymuje brzmienie:
„6g. W przypadku gdy wła ciwy organ podatkowy stwierdzi inn wysoko dochodu z
pozarolniczej działalno ci gospodarczej ni wysoko
dochodu z tej działalno ci
wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, albo w
zeznaniu koryguj cym, przepisy ust. 6f stosuje si odpowiednio.”;
6) w art. 45 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Podatek dochodowy wynikaj cy z zeznania jest podatkiem nale nym od
dochodów podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba e wła ciwy organ
podatkowy wyda decyzj , w której okre li inn wysoko
podatku. W razie
niezło enia zeznania o wysoko ci osi gni tego dochodu, wła ciwy organ podatkowy
wyda decyzj okre laj c wysoko zobowi zania w podatku dochodowym.”.
7) u yte w art. 5a w pkt 8, w art. 5c w ust. 2 i 3, w art. 8 w ust. 4, w art. 9a w ust. 1, 2,
4, i 6-8, w art. 14b w ust. 4 i 5, w art. 15, w art.21, w art. 24 w ust. 3, w art. 24a w
ust. 5 i 7, w art. 34 w ust. 7 - 9 i 12, w art. 35 w ust. 10, w art. 35a w ust. 4 i 4a i 5, w
art. 37 w ust. 1b, 3 i 4, w art. 38 w ust. 1 i 1a, w art. 39 w ust.1-4, w art. 42 w ust. 1,
1a, 2 i 4, w art. 42a, w art. 42c w ust. 1 w pkt 2, w art. 42e w ust. 4-6, w art. 43
w ust. 3 i 4, w art. 44 w ust. 2, 3f, 3h, w ust 6c w pkt 1, w ust. 6d i w ust. 7c w pkt 4,
w art. 45 w ust. 5c, 5e, w ró nej liczbie i przypadku, wyrazy „naczelnik urz du
skarbowego” zast puje si u ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami
„naczelnik urz du administracji skarbowej.”;
8) u yte w art. 5a w pkt 8, w art. 21, w art. 22e w ust. 1 w pkt 4, w art. 26 w ust. 6c,
w art. 34 w ust. 7, 8 i 12, w art. 35 w ust. 10, w art. 35a w ust. 4, 4a i 5, w art. 37
w ust. 3 i 4, w art. 38 w ust. 1 i 1a, w art. 39 w ust. 1-4, w art. 42 w ust. 1, 1a, 2 i 4,
w art. 42a, w art. 42c w ust. 1 w pkt 2, w art. 42e w ust. 4-6, w art. 43 w ust. 1, 2 i 4,
w art. 44 w ust. 3f, 3h, 4 i w ust. 6f w pkt 1, w art. 45 w ust. 1, 1a, 1b i 7 oraz w art.
45b w pkt 5, w ró nej liczbie i przypadku wyrazy „urz d skarbowy” zast puje si
wyrazami „urz d administracji skarbowej”.
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Art. 11. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z pó n. zm.12)) wprowadza si
nast puj ce zmiany:
1) w art. 9a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Na
danie organów podatkowych podatnicy s obowi zani do przedło enia
dokumentacji, o której mowa w ust. 1-3, w terminie 7 dni od dnia dor czenia dania
tej dokumentacji przez te organy.”;
2) w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Je eli organy podatkowe okre l , na podstawie art. 11, dochód podatnika w
wysoko ci wy szej (strat w wysoko ci ni szej) ni zadeklarowana przez podatnika
w zwi zku z dokonaniem transakcji, o których mowa w art. 9a, a podatnik nie
przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej ró nic mi dzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a okre lonym przez te
organy opodatkowuje si stawk 50%.”;
3) u yte w art. 1a w ust. 2 pkt 2, w ust. 4, 5, 8 i 9, w art. 4a w pkt 6, w art. 4b w ust. 2
i 3, w art. 8 w ust. 1, w art. 9b w ust. 3 i 4, w art. 16e w ust. 1 w pkt 4, w art. 18 w ust.
1e w pkt 2 i w ust. 1f w pkt 1 i 2, w art. 25 w ust. 1, 1e, 2, 5 zdanie wst pne, w ust. 7
w pkt 1, w ust. 7a, w ust. 9 w pkt 1 i w ust. 11 w pkt 2, w art. 25a w ust. 1, w art. 26 w
ust. 1b, w ust. 3 zdanie wst pne i w pkt 2, w ust. 3b, 4 i 6, w art. 26a, w art. 27 w
ust. 1 i 2 i w art. 28 w ust.1, w ró nej liczbie i przypadku, wyst puj ce rozdzielnie lub
ł cznie w jednym przepisie, wyrazy „naczelnik urz du skarbowego” zast puje si
u ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „naczelnik urz du administracji
skarbowej” a wyrazy „urz d skarbowy” wyrazami „urz d administracji skarbowej”.
Art. 12. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z
2004 r. Nr 4, poz. 27 z pó n. zm.13)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Warto wygranej albo przegranej w grze losowej, w zakładzie wzajemnej lub
grze na automacie stanowi tajemnica ich uczestnika, w której jest obowi zany
przestrzega podmiot urz dzaj cy gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na
automatach; informacje o wysoko ci wygranej albo przegranej s ujawnione
wył cznie na danie ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych, organu
informacji finansowej, urz dnika skarbowego, a tak e s du i prokuratury w zwi zku z
tocz cym si post powaniem.”;
2) w art. 42a ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zobowi zanie podatkowe w podatku od gier przyjmuje si w kwocie wynikaj cej z
deklaracji, chyba e organ podatkowy okre li je w innej wysoko ci.”;
3) w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przy dokonywaniu czynno ci nadzorczych i kontrolnych, o których mowa w ust. 1,
stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia..... o Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz. U. Nr......., poz. ........).”;
4) u yte w art. 13 w ust. 4 i 6, w art. 17 w ust. 4, w art. 24 w ust. 1a i 6, w art. 26 w
ust. 4, w art. w 32 ust. 1 w pkt 16a i w ust. 2 w pkt 10 i 11, w art. 42a w ust. 2 - 4 i 6,
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w art. 44 w ust. 1, w art. 44a w ust. 2 w pkt 1, w art. 48 w ust. 2, w art. 48a, w art.
52b, w art. 52c, w art. 56 w ró nej liczbie i przypadku, wyrazy „naczelnik urz du
skarbowego” zast puje si u ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami
„naczelnik urz du administracji skarbowej”, wyrazy „urz d skarbowy” wyrazami
„urz d administracji skarbowej”, wyrazy „dyrektor izby skarbowej” wyrazami „dyrektor
izby administracji skarbowej” a wyrazy „izba skarbowa” wyrazami „izba administracji
skarbowej”;
5) u yte w art. 17 w ust. 6, w art. 22 w ust. 2, w art. 49 w ust. 1 w ró nej liczbie i
przypadku wyrazy „inspektora kontroli skarbowej” zast puje si u ytymi w
odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „urz dnika skarbowego”.
Art. 13. W ustawie z dnia 13 pa dziernika 1994 r. o biegłych rewidentach i ich
samorz dzie (Dz. U. z 2001 Nr 31, poz. 359, z pó n. zm.14)) w art. 8 w ust. 2 pkt 2
otrzymuje brzmienie:
„2) nie b d c zatrudnionym w podmiocie uprawnionym do badania sprawozda
finansowych, pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w
komórkach finansowo-ksi gowych co najmniej 3 lata lub zło yły egzamin
kwalifikacyjny na inspektora skarbowego.”.
Art. 14. W ustawie z dnia 13 pa dziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z pó n. zm.15))
wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

w art. 4:

a) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) nieb d cych podatnikami podatku dochodowego – naczelnik urz du administracji
skarbowej wła ciwy ze wzgl du na miejsce zamieszkania lub siedzib podatnika, a
je eli podatnik nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce - naczelnik urz du
administracji skarbowej okre lony w rozporz dzeniu wydanym na podstawie art....
ustawy z dnia
o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. Nr...., poz......);”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) dla płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych, nieb d cych
jednocze nie podatnikami, o których mowa w pkt 1-3 - naczelnik urz du administracji
skarbowej wła ciwy ze wzgl du na miejsce zamieszkania lub siedzib płatnika; w
pozostałych przypadkach wła ciwym naczelnikiem urz du administracji skarbowej
jest naczelnik urz du administracji skarbowej okre lonego w rozporz dzeniu
wydanym na podstawie art.... ustawy z dnia.... o Krajowej Administracji Skarbowej
(Dz. U. Nr...., poz.......)”;
2)

w art. 15 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) organowi informacji finansowej - w celu wykonywania obowi zków, wynikaj cych
z przepisów o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego warto ci
maj tkowych pochodz cych z nielegalnych lub nieujawnionych ródeł oraz
przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu,”;

7

Projekt z dnia 10 sierpnia 2007 r.

3) u yte w art. 4 zdanie wst pne i w pkt 1 i 2 oraz pkt 3 zdanie wst pne i lit. a, w
art. 8 w ust. 4, w art. 13 w ust. 1, w art. 18, w ró nej liczbie i przypadku, wyst puj ce
rozdzielnie lub ł cznie w jednym przepisie, wyrazy „urz d skarbowy” zast puje si
u ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „urz d administracji skarbowej”
a wyrazy „izba skarbowa” wyrazami „izba administracji skarbowej”;
4) u yte w art. 11 w ust. 2 w pkt 2 i w art. 11 w ust. 4 w pkt 2 wyrazy „organy kontroli
skarbowej” zast puje si wyrazami „dyrektorów wojewódzkich inspektoratów
skarbowych ”;
5) u yte w art. 11 w ust. 4 w pkt 2 i w art. 15 w ust. 2 w pkt 1b w ró nej liczbie i
przypadku wyrazy „jednostki organizacyjne kontroli skarbowej” zast puje si u ytymi
w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Inspekcja Skarbowa”.
Art. 15. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 86, z pó n. zm.16)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 20:
a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) administracja skarbowa,”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Egzamin na doradc podatkowego w stosunku do osób, które zajmowały
stanowiska s dziów, prokuratorów oraz inspektorów skarbowych lub wykonywały
zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza, biegłego rewidenta, nie obejmuje
zakresu egzaminu wymaganego do uzyskania takiego stanowiska lub zawodu.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zakres tematyczny egzaminu, o którym mowa w ust. 3, ustalany jest w stosunku
do s dziów i prokuratorów po zasi gni ciu opinii Ministra Sprawiedliwo ci, w
stosunku do adwokatów, radców prawnych, notariuszy i biegłych rewidentów –
wła ciwego samorz du zawodowego, a w stosunku do inspektorów skarbowych oraz
osób, o których mowa w ust. 5 – ministra wła ciwego do spraw finansów
publicznych.”,
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio do osób, które zło yły z wynikiem
pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na inspektora skarbowego i posiadaj cych 8letni sta pracy w organach administracji podatkowej.”;
2) w art. 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6, obejmuje zapoznanie si
z funkcjonowaniem organów podatkowych oraz wykonywaniem doradztwa
podatkowego. Praktyk po zdaniu egzaminu odbywa si w urz dach i w izbach
administracji skarbowej oraz wojewódzkich inspektoratach skarbowych, u doradców
podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego.”;
3) w art. 22 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) dwudziestu przedstawicieli ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych
powoływanych spo ród pracowników Ministerstwa Finansów lub organów
podatkowych,”;
4) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przez rozstrzyganie spraw, o których mowa w ust. 1, rozumie si
przeprowadzanie post powania kontrolnego lub kontroli podatkowej, wydawanie
decyzji administracyjnych w sprawach podatkowych oraz uznawanie zło onych
zezna i deklaracji za prawidłowe.”;
5) art. 33 otrzymuje brzmienie:
„Art. 33. Nie mo e wykonywa zawodu doradca podatkowy, którego mał onek jest
zatrudniony na stanowisku kierowniczym lub innym samodzielnym w organie
podatkowym, lub w Ministerstwie Finansów, a tak e na stanowisku, na którym
wykonuje obowi zki w zakresie przygotowywania rozstrzygni
w sprawach
zwi zanych z ustalaniem lub okre laniem zobowi za podatkowych lub poborem
podatków.”;
6) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organy podatkowe, urz dnicy skarbowi i pracownicy zatrudnieni w organach
podatkowych, a tak e minister wła ciwy do spraw finansów publicznych oraz
pracownicy Ministerstwa Finansów nie mog w jakiejkolwiek formie reklamowa
konkretnego podmiotu wiadcz cego doradztwo podatkowe.”.
Art. 16. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z
pó n. zm.17)) w art. 225:
1) uchyla si § 3;
2) dodaje si § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Tej samej karze podlega, kto osobie uprawnionej do kontroli, o której mowa w
ustawie z dnia .... o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. ..., poz.
) lub osobie
przybranej do jej pomocy udaremnia lub utrudnia wykonania czynno ci słu bowych.”.
Art. 17. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr
90, poz. 557, z pó n. zm.18)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) naczelnik urz du administracji skarbowej,”;
2) art. 27 otrzymuje brzmienie:
„Art. 27. Egzekucj
rodka karnego przepadku oraz nawi zki na rzecz Skarbu
Pa stwa prowadzi naczelnik urz du administracji skarbowej według przepisów
o post powaniu egzekucyjnym w administracji, je eli niniejsza ustawa nie stanowi
inaczej.”;
3) art. 30 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 30. W sprawach wytoczonych przeciwko Skarbowi Pa stwa reprezentuje
go prezes s du okr gowego lub naczelnik urz du administracji skarbowej
w sprawach, w których wykonał wyrok w zakresie orzeczonego nim przepadku.”;
4) art. 31 otrzymuje brzmienie:
„Art. 31. W razie dokonania przez dłu nika Skarbu Pa stwa czynno ci prawnej
z pokrzywdzeniem wierzyciela, z powództwem wyst puje prezes s du okr gowego
lub naczelnik urz du administracji skarbowej w sprawach, w których wykonuje
orzeczenie.”;
5) art. 187 otrzymuje brzmienie:
„Art. 187. S d bezzwłocznie po uprawomocnieniu si wyroku przesyła jego odpis lub
wyci g naczelnikowi urz du administracji skarbowej, wła ciwemu ze wzgl du na
siedzib s du pierwszej instancji, w celu wykonania rodka karnego w postaci
orzeczonego przepadku lub nawi zki na rzecz Skarbu Pa stwa.”
6) art. 188 otrzymuje brzmienie:
„Art. 188 § 1. Wykonuj c rodek karny przepadku, naczelnik urz du administracji
skarbowej przejmuje w posiadanie składniki mienia wymienione w wyroku.
§ 2. Wykonuj c rodek karny przepadku przedmiotów, równowarto ci takich
przedmiotów, korzy ci osi gni tych z przest pstwa albo równowarto ci takich
korzy ci, naczelnik urz du administracji skarbowej, w razie potrzeby, ustala składniki
mienia obj tego przepadkiem, przed ich przej ciem.
§ 3. Przed przyst pieniem do przej cia składników mienia, o których mowa w § 1 lub
2, naczelnik urz du administracji skarbowej nie ma obowi zku wcze niejszego
wzywania osoby, u której si znajduj , do ich wydania.
§ 4. Przej te nieruchomo ci naczelnik urz du administracji skarbowej przekazuje
w zarz d wła ciwym organom administracji publicznej.
§ 5. Przej te rzeczy ruchome, wierzytelno ci i inne prawa maj tkowe naczelnik
urz du administracji skarbowej spieni a według przepisów o egzekucji wiadcze
pieni nych w post powaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 6. Przej te przedmioty o warto ci historycznej, naukowej lub artystycznej spieni a
si , gdy wskazane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pa stwowe
muzeum, biblioteka lub archiwum nie wyra zgody na ich nieodpłatne nabycie.”;
7) w art. 190 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 Zaspokojenie wierzyciela, którego wierzytelno jest zabezpieczona hipotek lub
zastawem, je eli przedmiot zastawu nie podlega spieni eniu, nast puje po
oszacowaniu nieruchomo ci lub przedmiotu zastawu. Oszacowanie nieruchomo ci,
według przepisów o egzekucji z nieruchomo ci, naczelnik urz du administracji
skarbowej zleca komornikowi s dowemu.”;
8) w art. 192 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Osoba, której zwraca si przedmioty obj te przepadkiem lub wypłaca
odszkodowanie w ramach odpowiedzialno ci, o której mowa w § 1, obowi zana jest
do zwrotu Skarbowi Pa stwa sum zapłaconych wierzycielom na podstawie art. 190
do wysoko ci warto ci zwróconych składników mienia lub wypłaconego
odszkodowania. Je eli zwrotowi podlega nieruchomo , wierzytelno
Skarbu
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Pa stwa zabezpiecza si przez wpis hipoteki przymusowej w ksi dze wieczystej
prowadzonej dla tej nieruchomo ci. Podstaw wpisu stanowi postanowienie o
zabezpieczeniu, wydane przez naczelnika urz du administracji skarbowej.”;
9) art. 193 otrzymuje brzmienie:
„Art. 193 § 1. Je eli orzeczono przepadek przedmiotów doł czonych do akt sprawy
lub przechowywanych w s dowej składnicy dowodów, s d wydaje te przedmioty
wła ciwemu naczelnikowi urz du administracji skarbowej.
§ 2. Je eli orzeczono przepadek przedmiotów zabezpieczonych i oddanych na
przechowanie, s d naka e instytucji lub osobie, której przedmioty te oddano na
przechowanie, aby wydała je wła ciwemu naczelnikowi urz du administracji
skarbowej.”;
10) w art. 195a § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1, je eli orzeczono przepadek, naczelnik
urz du administracji skarbowej prowadzi równie egzekucj orzeczonej jednocze nie
grzywny i zas dzonych od skazanego kosztów s dowych oraz egzekucj
orzeczonego obowi zku naprawienia szkody lub zado uczynienia za doznan
krzywd , wiadczenia pieni nego albo nawi zki.”.
Art.18. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2005 r. Nr 108, poz.908, z pó n. zm.19)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 6 w ust. 1 pkt 3b otrzymuje brzmienie:
„3b) umundurowany urz dnik skarbowy;”;
2) w art. 39 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji
Wywiadu, Słu by Kontrwywiadu Wojskowego, Słu by Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej, urz dnika skarbowego i
Słu by Wi ziennej, ołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podczas
przewo enia osoby (osób) zatrzymanej;”;
3) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym mo e by pojazd samochodowy:
1)

jednostek ochrony przeciwpo arowej;

2)

pogotowia ratunkowego;

3)

Policji;

4)

jednostki ratownictwa chemicznego;

5)

Stra y Granicznej;

6)

Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego;

7)

Agencji Wywiadu;

8)

Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

9) Słu by Kontrwywiadu Wojskowego;
10 )Słu by Wywiadu Wojskowego;
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11) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
12) Słu by Wi ziennej;
13) Biura Ochrony Rz du;
14) Krajowej Administracji Skarbowej;
15) Inspekcji Transportu Drogowego;
16) jednostki niewymienionej w pkt 1-15, je eli jest u ywany w zwi zku z ratowaniem
ycia lub zdrowia ludzkiego - na podstawie zezwolenia ministra wła ciwego do spraw
wewn trznych.”;
4) w art. 66 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych, Minister Obrony Narodowej, minister
wła ciwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedliwo ci w
porozumieniu z ministrem wła ciwym do spraw transportu okre l , w drodze
rozporz dzenia, warunki techniczne pojazdów specjalnych i u ywanych do celów
specjalnych Policji, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu,
Słu by Kontrwywiadu Wojskowego, Słu by Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej,
Słu by Wi ziennej i stra y po arnej.”;
5) w art. 68 w ust. 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)
specjalnego lub u ywanego do celów specjalnych Sił Zbrojnych, Policji, Stra y
Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Słu by Wi ziennej oraz Stra y
Po arnej;”;
6) w art. 73 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony
Rz du, Policji, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Słu by
Kontrwywiadu Wojskowego, Słu by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej dokonuj
wła ciwe organy tych jednostek. Organy te wydaj dowód rejestracyjny i
zalegalizowane tablice (tablic ) rejestracyjne oraz nalepk kontroln , chyba e dla
danego pojazdu tablice (tablica) rejestracyjne lub nalepka kontrolna nie s
wymagane, a numer rejestracyjny umieszcza si bezpo rednio na poje dzie.”;
7) w art. 76 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) warunki i tryb rejestracji pojazdów resortu spraw wewn trznych, obrony
narodowej, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Słu by
Kontrwywiadu Wojskowego, Słu by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego i Krajowej Administracji Skarbowej, wykorzystywanych do
prowadzenia czynno ci operacyjno-rozpoznawczych;”;
8) w art. 76 w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)
sposób wykorzystania pojazdów, o których mowa w ust. 2-3, przy
wykonywaniu zada okre lonych w przepisach dotycz cych Biura Ochrony Rz du,
Policji, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Słu by
Kontrwywiadu Wojskowego, Słu by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej.”;
9) w art. 80c w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
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„8) organom Krajowej Administracji Skarbowej i wywiadowi skarbowemu;”;
10) w art. 100c w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) organom Krajowej Administracji Skarbowej i wywiadowi skarbowemu;”.
Art. 19. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz.60, z pó n. zm.20)) wprowadza nast puj ce zmiany:
1) w art. 3 dodaje si pkt 13 w brzmieniu:
„13) pracowniku organu podatkowego – rozumie si przez to pracownika jednostki
organizacyjnej kierowanej przez organ podatkowy oraz urz dnika skarbowego.”;
2) w art. 13:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej wła ciwo ci, jest:
1) naczelnik urz du administracji skarbowej, wójt, burmistrz (prezydent miasta),
starosta albo marszałek województwa – jako organ pierwszej instancji;
2) dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego – jako organ pierwszej
instancji w sprawach post powania skarbowego;
3) dyrektor izby administracji skarbowej jako:
a) organ odwoławczy od decyzji naczelnika urz du administracji skarbowej,
b) organ pierwszej instancji w sprawie wynikaj cej z post powania skarbowego
przeprowadzonego
przez
dyrektora
wojewódzkiego
inspektoratu
skarbowego,
c) organ pierwszej instancji, na podstawie odr bnych przepisów,
d) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji;”;
4) samorz dowe kolegium odwoławcze - jako organ odwoławczy od decyzji wójta,
burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.”,
b) po § 2 dodaje si § 2a w brzmieniu:
„2a. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych mo e zleci dyrektorowi izby
administracji skarbowej lub naczelnikowi urz du administracji skarbowej albo
dyrektorowi wojewódzkiego inspektoratu skarbowego wszcz cie post powania
podatkowego, kontroli podatkowej lub przeprowadzenie innej czynno ci w
sprawach z zakresu działania danego organu podatkowego, tak e poza obszarem
terytorialnego zasi gu działania dyrektora izby administracji skarbowej lub
naczelnika urz du administracji skarbowej albo dyrektora wojewódzkiego
inspektoratu skarbowego.”;
3) art. 14a otrzymuje brzmienie:
„Art. 14a. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych d y do zapewnienia
jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe, dokonuj c w
szczególno ci jego interpretacji, przy uwzgl dnieniu orzecznictwa s dów oraz
Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo ci
(interpretacje ogólne).”;
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4) w art. 14b:
a) w § 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Wnioskuj cy o wydanie interpretacji indywidualnej składa o wiadczenie pod rygorem
odpowiedzialno ci karnej za fałszywe zeznania, e elementy stanu faktycznego
obj te wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu zło enia wniosku nie s
przedmiotem tocz cego si post powania podatkowego, skarbowego oraz e w tym
zakresie sprawa nie została rozstrzygni ta co do jej istoty w decyzji lub
postanowieniu organu podatkowego.”,
b) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Nie wydaje si interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu
faktycznego, które w dniu zło enia wniosku o interpretacj s przedmiotem
tocz cego si post powania podatkowego, kontroli podatkowej albo gdy w tym
zakresie sprawa została rozstrzygni ta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu
organu podatkowego.”,
c) po § 5 dodaje si § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wykonuje czynno ci wynikaj ce z
okre lonych w niniejszym rozdziale uprawnie
przysługuj cych ministrowi
wła ciwemu do spraw finansów publicznych w zakresie wydawania indywidualnych
interpretacji.”,
d) uchyla si § 6;
5) w art. 14i § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Interpretacje indywidualne wraz z informacj o dacie dor czenia s
niezwłocznie przekazywane organom podatkowym wła ciwym ze wzgl du na zakres
spraw b d cych przedmiotem interpretacji.”;
6) w art. 19:
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Spory o wła ciwo

rozstrzyga:

1) mi dzy naczelnikami urz dów administracji skarbowej działaj cych na obszarze
wła ciwo ci miejscowej tego samego dyrektora izby administracji skarbowej –
dyrektor tej izby;
2) mi dzy naczelnikami urz dów administracji skarbowej na obszarze wła ciwo ci
miejscowych ró nych dyrektorów izb administracji skarbowej, a tak e mi dzy
dyrektorami wojewódzkich inspektoratów skarbowych– minister wła ciwy do
spraw finansów publicznych;
3) mi dzy wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starost albo marszałkiem
województwa a naczelnikiem urz du administracji skarbowej lub dyrektorem
wojewódzkiego inspektoratu skarbowego- s d administracyjny;
4) mi dzy wójtami, burmistrzami (prezydentami miast) i starostami – wspólne dla
nich samorz dowe kolegium odwoławcze, a w razie braku takiego kolegium –
s d administracyjny;
5) mi dzy marszałkami województw – s d administracyjny;
6) w pozostałych przypadkach - minister wła ciwy do spraw finansów publicznych.”,
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b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, wniosek o rozstrzygni cie sporu
wnosi naczelnik urz du administracji skarbowej za po rednictwem wła ciwego
dyrektora izby administracji skarbowej.”;
7) w art. 20c zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Porozumienia nie zawiera si w zakresie transakcji, których realizacj rozpocz to
przed dniem zło enia wniosku o zawarcie porozumienia, a które w dniu zło enia
wniosku s
obj te post powaniem podatkowym, kontrol
podatkow
lub
post powaniem przed s dem administracyjnym.”;
8) w art. 130:
a) w § 1 zdanie wst pne otrzymuje brzmienie:
„Pracownik organu podatkowego oraz członek samorz dowego kolegium
odwoławczego podlegaj wył czeniu od udziału w post powaniu w sprawach
dotycz cych zobowi za podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami
prawa podatkowego, w których:”,
b) § 3 i 4 otrzymuj brzmienie:
„§ 3. Bezpo redni przeło ony pracownika organu podatkowego jest obowi zany na
jego
danie lub na
danie strony albo z urz du wył czy go od udziału w
post powaniu, je eli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczno ci
niewymienionych w § 1, które mog wywoła w tpliwo ci co do bezstronno ci
pracownika.
§ 4. Je eli nast pi wył czenie pracownika organu podatkowego, odpowiednio
naczelnik urz du administracji skarbowej, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta
albo marszałek województwa, dyrektor izby administracji skarbowej lub minister
wła ciwy do spraw finansów publicznych wyznaczaj
innego pracownika
do prowadzenia sprawy.”;
9) w art. 131 po § 2 dodaje si § 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Dyrektor izby administracji skarbowej jest obowi zany na
danie naczelnika
urz du administracji skarbowej lub na danie strony albo z urz du wył czy go od
udziału w post powaniu, je eli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczno ci
niewymienionych w § 1, które mog wywoła w tpliwo ci co do bezstronno ci
naczelnika urz du administracji skarbowej.
2b. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych jest obowi zany na danie
dyrektora inspekcji skarbowej lub na danie strony albo z urz du wył czy go od
udziału w post powaniu, je eli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczno ci
niewymienionych w § 1, które mog wywoła w tpliwo ci co do bezstronno ci
dyrektora wojewódzkiego inspektoratu skarbowego.”;
10) uchyla si art. 131a;
11) art. 131b otrzymuje brzmienie:
„Art. 131b. W sprawie wyznaczenia innego organu podatkowego, w przypadkach
wymienionych w art. 131, wydaje si postanowienie.”;
12) po art. 133a dodaje si art. 133b w brzmieniu:
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„Art. 133b. Dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego uczestniczy na
prawach strony w post powaniu podatkowym w sprawach, które były przedmiotem
kontroli podatkowej przeprowadzonej przez dyrektora wojewódzkiego inspektoratu
skarbowego.”;
13) w art. 137 § 1a otrzymuje brzmienie:
„§ 1a. Pełnomocnikiem strony w post powaniu przed organami Krajowej
Administracji Skarbowej, w sprawach dotycz cych podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowego z tytułu importu towarów, mo e by tak e osoba, o której mowa
w art. 79 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr
273, poz. 2703), zwanej dalej "Prawem celnym".”;
14) w art. 143:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Organ podatkowy mo e upowa ni swojego pracownika do załatwiania spraw w
jego imieniu i w ustalonym zakresie, a w szczególno ci do wydawania decyzji,
postanowie i za wiadcze .”,
b) uchyla si § 2;
15) art. 147a otrzymuje brzmienie:
„Art. 147a. W post powaniu przed organami Krajowej Administracji Skarbowej,
w sprawach dotycz cych podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
z tytułu importu towarów, stosuje si przepisy art. 83 i art. 84 Prawa celnego.”;
16) w art. 165 § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. W post powaniu przed organami Krajowej Administracji Skarbowej w sprawach
dotycz cych podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu
towarów, w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Prawa celnego, nie wydaje si
postanowienia o wszcz ciu post powania. Za dat wszcz cia post powania
przyjmuje si dat przyj cia zgłoszenia celnego.”;
17) art. 166a otrzymuje brzmienie:
„Art. 166a. W post powaniu przed organami Krajowej Administracji Skarbowej, w
sprawach dotycz cych podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu
importu towarów, stosuje si przepis art. 90 Prawa celnego.”;
18) art. 204a otrzymuje brzmienie:
„Art. 204a. W post powaniu przed organami Krajowej Administracji Skarbowej, w
sprawach dotycz cych podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu
importu towarów, stosuje si przepis art. 87 Prawa celnego.”;
19) Dział VI otrzymuje brzmienie:
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„Dział VI
Kontrola podatkowa
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 281. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywi zuj
si z obowi zków wynikaj cych z przepisów prawa podatkowego.
Art. 282. Kontrola podatkowa powinna by prowadzona w sposób jak najmniej
uci liwy dla kontrolowanego, a w szczególno ci nie powinna uniemo liwia
prowadzenia przez kontrolowanego bie cej działalno ci gospodarczej.
Art. 283. Kontrola podatkowa powinna zmierza do dobrowolnego usuni cia przez
kontrolowanego ujawnionych w jej trakcie nieprawidłowo ci.
Rozdział 2
Kontrolowany
Art. 284. § 1. Kontrol podatkow prowadzi si u podatników, płatników, inkasentów
oraz nast pców prawnych , zwanych dalej "kontrolowanymi".
§ 2. W razie rozwi zania lub likwidacji spółki osobowej, kontrol
dotycz cym, prowadzi si wobec byłych wspólników tej spółki.

w zakresie jej

Art. 285. Je eli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niemaj ca osobowo ci prawnej, upowa nionymi do działania w trakcie kontroli jest
członek zarz du, wspólnik albo inna osoba upowa niona do reprezentowania
kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw. W tym przypadku, przepisy niniejszego
działu dotycz ce kontrolowanego, dotycz tak e tych osób.
Art. 286. § 1. Podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz nast pcy prawni mog , w formie
pisemnej, wyznaczy osob fizyczn , która b dzie upowa niona do działania
w trakcie kontroli podatkowej zwan dalej „pełnomocnikiem do kontroli”.
§ 2. Je eli upowa nienie nie stanowi inaczej przyjmuje si , e pełnomocnik do
kontroli jest uprawniony do działania w zakresie wszcz cia i zako czenia kontroli
oraz wszystkich czynno ci kontrolnych, a przepisy niniejszego działu dotycz ce
kontrolowanego dotycz równie pełnomocnika do kontroli z wył czeniem art. 288 §
5 pkt 2 i art. 292c § 2.
§ 3. Pełnomocnika do kontroli zgłasza si naczelnikowi urz du administracji
skarbowej wła ciwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym oraz
wła ciwemu wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta).
§ 4. Kontrolowany, który nie ustanowił pełnomocnika do kontroli, mo e wskaza
osob , która b dzie go reprezentowała w trakcie kontroli, w czasie jego
nieobecno ci.
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Rozdział 3
Wszcz cie kontroli
Art. 287. § 1. Kontrol przeprowadzaj
instancji, z zastrze eniem § 2.

z urz du organy podatkowe pierwszej

§ 2. Kontrol podatkow , której celem jest sprawdzenie stosowania metody ustalania
ceny transakcyjnej mi dzy podmiotami powi zanymi uznanej przez ministra
wła ciwego do spraw finansów publicznych przeprowadza ten organ.
Art. 288. § 1. Organy podatkowe, o których mowa w art. 287 § 1 i 2, zawiadamiaj
kontrolowanego o zamiarze wszcz cia kontroli podatkowej, z zastrze eniem § 5.
§ 2. Kontrol wszczyna si po upływie 7 dni od dnia dor czenia zawiadomienia
o zamiarze wszcz cia kontroli.
§ 3. Wszcz cie kontroli w terminie wcze niejszym ni termin wskazany w
zawiadomieniu albo bez dor czenia uprzedniego zawiadomienia wymaga zgody
kontrolowanego.
§ 4. Zawiadomienie o zamiarze wszcz cia kontroli podatkowej zawiera:
1) oznaczenie organu;
2) dat i miejsce wystawienia;
3) oznaczenie kontrolowanego;
4) wskazanie przewidywanego terminu wszcz cia kontroli;
5) wskazanie przewidywanego zakresu kontroli;
6) podpis osoby upowa nionej do zawiadomienia.
§ 5. Nie zawiadamia si o zamiarze wszcz cia kontroli podatkowej, je eli:
1) kontrola:
a) dotyczy zasadno ci zwrotu podatku,
b) pozostaje w zwi zku z prowadzonym post powaniem przygotowawczym,
c) dotyczy opodatkowania przychodów nieznajduj cych pokrycia
ujawnionych ródłach lub pochodz cych ze ródeł nieujawnionych,

w

d) ma by podj ta w oparciu o informacje uzyskane od Generalnego Inspektora
Informacji Finansowej,
e) zostaje wszcz ta w trybie, o którym mowa w art. 292a § 1;
2) organ podatkowy posiada informacje, z których wynika e kontrolowany:
a) został prawomocnie ukarany za popełnienie przest pstwa skarbowego,
przest pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przest pstwa
wynikaj cego z naruszenia przepisów o rachunkowo ci; w przypadku osoby
prawnej ten warunek odnosi si do wszystkich członków zarz du,
a w przypadku jednostki organizacyjnej niemaj cej osobowo ci prawnej do
wszystkich wspólników;
b) jest podmiotem, w stosunku do którego została otwarta likwidacja lub
ogłoszono jego upadło ,
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c) jest zobowi zanym w post powaniu egzekucyjnym w zakresie nale no ci
publicznoprawnych.
Art. 289. § 1. W zakresie spraw rozstrzygni tych decyzj ostateczn organu
podatkowego kontrola podatkowa nie mo e by ponownie wszcz ta, z zastrze eniem
§ 2.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si , je eli kontrola podatkowa jest niezb dna dla
przeprowadzenia post powania w:
1) sprawie stwierdzenia niewa no ci, stwierdzenia wyga ni cia, uchylenia lub
zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia post powania w sprawie
zako czonej decyzj ostateczn ;
2) zwi zku z uchyleniem lub stwierdzeniem niewa no ci decyzji przez s d
administracyjny lub organ odwoławczy.
Art. 290. § 1. Wszcz cie kontroli podatkowej, z zastrze eniem art. 291 § 2 i art. 292a
nast puje przez dor czenie kontrolowanemu, upowa nienia do jej przeprowadzenia
oraz okazanie legitymacji słu bowej.
§ 2. Imienne upowa nienia udzielane jest przez:
2) naczelnika urz du administracji skarbowej lub osob zast puj c naczelnika
urz du administracji skarbowej - urz dnikom tego urz du;
3) wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starost lub marszałka województwa
lub osob zast puj c wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starost lub
marszałka województwa albo skarbnika jednostki samorz du terytorialnego pracownikom urz du gminy (miasta), starostwa lub urz du marszałkowskiego;
4) ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych lub osob zast puj c
ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych - urz dnikom urz du
obsługuj cego tego ministra, w zakresie o którym mowa w art. 287 § 2;
5) ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych lub osob zast puj c
ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych - urz dnikom w urz dzie
obsługuj cym ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych;
6) ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych lub osob zast puj c
ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych – urz dnikom Krajowej
Administracji Skarbowej, je eli czynno ci kontrolne maj by przeprowadzone
na obszarze terytorialnego zasi gu działania ró nych urz dów administracji
skarbowej.
§ 3. Upowa nienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej zawiera:
1) oznaczenie organu;
2) dat i miejsce wystawienia;
3) wskazanie podstawy prawnej;
4) imi i nazwisko kontroluj cego (kontroluj cych) wraz z numerem legitymacji
słu bowej;
5) imi i nazwisko innych osób uprawnionych do uczestniczenia w kontroli wraz z
numerem dokumentu to samo ci;
6) oznaczenie kontrolowanego;
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7) okre lenie zakresu kontroli;
8) dat rozpocz cia i przewidywany termin zako czenia kontroli;
9) imi i nazwisko, podpis osoby udzielaj cej upowa nienia oraz wskazanie
zajmowanego stanowiska lub funkcji;
10) pouczenie o prawach i obowi zkach kontrolowanego wynikaj cych z
przepisów niniejszego działu.
§ 4. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia, wzór imiennego upowa nienia do przeprowadzenia kontroli
podatkowej, uwzgl dniaj c elementy upowa nienia okre lone w § 2.
Art. 291. § 1. W przypadku gdy poprzez nieobecno
kontrolowanego nie jest
mo liwe wszcz cie kontroli, kontroluj cy wzywa go do stawienia si w miejscu, w
którym mo na prowadzi czynno ci kontrolne nast pnego dnia po upływie 7 dni od
dnia dor czenia wezwania.
§ 2. W przypadku niestawienia si kontrolowanego, w terminie, o którym mowa w § 1
wszcz cie kontroli nast puje w dniu upływu tego terminu. Upowa nienie do kontroli
dor cza si kontrolowanemu, gdy stawi si w miejscu prowadzenia kontroli.
Art. 292. § 1. W przypadku gdy poprzez nieobecno
kontrolowanego nie jest
mo liwe prowadzenie czynno ci kontrolnych, a w szczególno ci nie jest zapewniony
dost p do dokumentów zwi zanych z przedmiotem kontroli, kontroluj cy wzywa
kontrolowanego do umo liwienia przeprowadzenia tych czynno ci w wyznaczonym
terminie. Je eli nadal niemo liwe jest prowadzenie czynno ci kontrolnych kontrol
zawiesza si do czasu umo liwienia przeprowadzenia tych czynno ci.
§ 2. Do czasu trwania kontroli nie wlicza si okresu zawieszenia kontroli.
Art. 292a. § 1. W przypadku gdy okoliczno ci faktyczne uzasadniaj niezwłoczne
podj cie kontroli, a w szczególno ci istnieje ryzyko utraty materiału dowodowego lub
istnieje uzasadnione prawdopodobie stwo popełnienia przest pstwa skarbowego lub
wykroczenia skarbowego, kontrola podatkowa mo e by wszcz ta po okazaniu
legitymacji słu bowej:
1) kontrolowanemu;
2) pracownikowi kontrolowanego lub innej osobie wykonuj cej czynno ci na
rzecz kontrolowanego w miejscu wszcz cia kontroli, je eli kontrolowany jest
nieobecny w momencie wszcz cia kontroli.
§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, je eli znane s dane identyfikuj ce
kontrolowanego, upowa nienie do przeprowadzenia kontroli dor cza si bez zb dnej
zwłoki, jednak nie pó niej ni w terminie 3 dni od dnia wszcz cia kontroli. Je eli nie
s znane dane identyfikuj ce kontrolowanego, upowa nienie do kontroli dor cza si
w terminie 3 dni od dnia ustalenia tych danych, jednak e czynno ci kontrolne
dokonane przed dor czeniem upowa nienia pozostaj w mocy.
§ 3. Dokumenty z czynno ci kontrolnych dokonanych z naruszeniem obowi zku,
o którym mowa w § 2, nie stanowi dowodu w post powaniu podatkowym.
§ 4. Organ podatkowy mo e zawiesi kontrol podatkow , je eli w okresie 30 dni
od dnia jej wszcz cia nie zostan ustalone dane identyfikuj ce kontrolowanego.
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§ 5. Zawieszona kontrola podatkowa mo e by podj ta w ka dym czasie, gdy
zostan ustalone dane identyfikuj ce kontrolowanego.
§ 6. Zawieszona kontrola podatkowa podlega umorzeniu, je eli w ci gu 5 lat od dnia
wydania postanowienia o zawieszeniu nie zostan ustalone dane identyfikuj ce
kontrolowanego.
§ 7. Postanowienie o zawieszeniu kontroli oraz postanowienie o umorzeniu kontroli
pozostawia si w aktach kontroli.
Art. 292b. § 1. Kontrola powinna zosta zako czona bez zb dnej zwłoki, jednak
nie pó niej ni w terminie wskazanym w upowa nieniu do kontroli.
§ 2. O ka dym przypadku niezako czenia kontroli w terminie wskazanym
w upowa nieniu do kontroli kontroluj cy obowi zany jest zawiadomi
kontrolowanego, podaj c przyczyny przedłu enia terminu zako czenia kontroli i
wskazuj c nowy termin jej zako czenia.
§ 3. Dokumenty dotycz ce czynno ci kontrolnych dokonanych po upływie tego
terminu nie stanowi dowodu w post powaniu podatkowym, chyba e został
wskazany nowy termin zako czenia kontroli.
Rozdział 4
Czynno ci kontrolne
Art. 292c. § 1. Czynno ci kontrolnych dokonuje si w obecno ci kontrolowanego z
zastrze eniem §2.
§ 2. Kontrolowany mo e zrezygnowa z prawa uczestniczenia w czynno ciach
kontrolnych O wiadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynno ciach
kontrolnych składane jest na pi mie. W razie odmowy zło enia o wiadczenia
kontroluj cy dokonuje odpowiedniej adnotacji, doł czaj c j do protokołu.
§ 3. W przypadku gdy w toku kontroli kontrolowany jest nieobecny, czynno ci
kontrolne s dokonywane w obecno ci przywołanego wiadka. wiadkiem, w miar
mo liwo ci, powinien by pracownik kontrolowanego, osoba wykonuj ca czynno ci
na rzecz kontrolowanego lub funkcjonariusz publiczny.
Art. 292d. § 1. Czynno ci kontrolne wobec kontrolowanego prowadz cego
działalno gospodarcz , prowadzone s w siedzibie, w miejscu zamieszkania lub w
innym miejscu przechowywania dokumentacji kontrolowanego zwi zanej z
działalno ci b d c przedmiotem kontroli oraz w miejscach zwi zanych z
prowadzon przez niego działalno ci i w godzinach jej prowadzenia, a w przypadku
skrócenia w toku kontroli czasu prowadzenia działalno ci - czynno ci kontrolne mog
by prowadzone przez 8 godzin dziennie.
§ 2. Kontrola lub poszczególne jej czynno ci mog by przeprowadzane równie w
siedzibie organu podatkowego.
§ 3. W przypadku gdy ksi gi podatkowe s prowadzone lub przechowywane poza
siedzib lub miejscem zamieszkania kontrolowanego, kontrolowany na
danie
kontroluj cego obowi zany jest:
1) dostarczy ksi gi podatkowe do siedziby organu podatkowego lub
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2) zapewni dost p do ksi g w swojej siedzibie lub miejscu zamieszkania.
§ 4. Kontroluj cy mo e wyrazi zgod na udost pnienie ksi g w miejscu ich
prowadzenia lub przechowywania, w szczególno ci je eli dostarczenie ksi g do
siedziby organu podatkowego oraz udost pnienie ich w siedzibie lub miejscu
zamieszkania kontrolowanego mo e w znacznym stopniu utrudni prowadzenie
przez kontrolowanego bie cej działalno ci.
Art.292e. W przypadku, gdy kontrolowanym jest osoba fizyczna nieprowadz ca
działalno ci gospodarczej kontrola lub poszczególne jej czynno ci s
przeprowadzane w siedzibie organu podatkowego, chyba e w celu dokonania
ogl dzin lub przeszukania niezb dnym jest wst p na teren, do budynku lub lokalu
mieszkalnego w przypadkach okre lonych w art. 292h.
Art. 292f. § 1. Kontroluj cy s , w szczególno ci, uprawnieni do:
1) swobodnego poruszania si po terenie oraz wst pu do obiektów i
pomieszcze kontrolowanego;
2) legitymowania osób podczas przeprowadzania kontroli;
3) wgl du do wszelkich dokumentów zwi zanych z działalno ci
kontrolowanego, pobierania oraz zabezpieczania dokumentów i innych
materiałów dowodowych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji
niejawnych, a w tym do sporz dzania odpisów, kopii, wyci gów, notatek,
wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej;
4) przeprowadzania ogl dzin obiektów, składników maj tkowych, przebiegu
okre lonych czynno ci, pobierania próbek towarów i ich badania;
5) wzywania i przesłuchiwania wiadków;
6)

dania od kontrolowanego, osób upowa nionych do reprezentowania lub
prowadzenia jego spraw, pracowników oraz osób współdziałaj cych
z kontrolowanym udzielania w wyznaczonym terminie ustnych i pisemnych
wyja nie zwi zanych z zakresem kontroli;

7) korzystania z opinii biegłych;
8)

dania przeprowadzenia spisu z natury.

§ 2. Kontroluj cy mo e da od kontrolowanego, kierownika kontrolowanej jednostki
lub komórki organizacyjnej, sporz dzenia niezb dnych do kontroli odpisów, kopii lub
wyci gów z dokumentów.
§ 3. Kontroluj cy mo e da od kontrolowanego, kierownika kontrolowanej jednostki
lub komórki organizacyjnej, sporz dzenia zestawie lub oblicze opartych na
dokumentach, je eli w toku wykonywania czynno ci kontrolnych stwierdzi, e ksi gi
podatkowe nie s prowadzone, mimo takiego obowi zku, lub s prowadzone
nierzetelnie lub w sposób wadliwy.
§ 4. Zgodno
odpisów, kopii i wyci gów oraz zestawie i oblicze potwierdza
kontrolowany lub kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej, w której one si
znajduj .
§ 5. Przegl danie akt post powania przygotowawczego i s dowego, akt spraw
s dowych, a tak e dokumentów zawieraj cych informacje stanowi ce tajemnic
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pa stwow , słu bow lub zawodow oraz sporz dzanie z nich odpisów i notatek
nast puje z zachowaniem wła ciwych przepisów.
§ 6. Je eli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, e kontrolowany b d cy osob
fizyczn nie ujawnił wszystkich obrotów lub przychodów maj cych znaczenie dla
okre lenia lub ustalenia wysoko ci zobowi zania podatkowego, kontroluj cy mo e
zwróci si do kontrolowanego o zło enie o wiadczenia o stanie maj tkowym
na okre lony dzie . O wiadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialno ci
karnej za fałszywe zeznania. Kontroluj cy, zwracaj c si o zło enie o wiadczenia,
uprzedza kontrolowanego o odpowiedzialno ci karnej za fałszywe zeznania.
§ 7. Przepis § 5 stosuje si odpowiednio do osób fizycznych b d cych wspólnikami
kontrolowanej spółki niemaj cej osobowo ci prawnej.
Art. 292g. 1. Kontroluj cy jest upowa niony do swobodnego poruszania si po
terenie kontrolowanego bez obowi zku uzyskiwania przepustki oraz zwolniony jest
od kontroli osobistej, je eli przewiduje j wewn trzny regulamin kontrolowanego,
podlega natomiast przepisom o bezpiecze stwie i higienie pracy obowi zuj cym w
tym podmiocie.
§ 2. Kontrolowany zapewnia kontroluj cemu warunki i rodki niezb dne do
sprawnego przeprowadzenia kontroli. Kontrolowany powinien w szczególno ci:
1) zapewni
dost p do pomieszcze
z przedmiotem kontroli;

oraz

innych

miejsc

zwi zanych

2) zapewni wgl d w dokumenty i ewidencje obj te zakresem kontroli, tak e
sporz dzone z zastosowaniem rodków technicznych umo liwiaj cych
elektroniczne przetwarzanie danych, a zwłaszcza dokumenty handlowe,
ksi gowe i finansowe;
3)

umo liwi sporz dzenie kopii dokumentów zwi zanych przedmiotem
kontroli oraz pobieranie danych w formie elektronicznej;

4)

przedstawi na
danie kontroluj cego tłumaczenie na j zyk polski
dokumentów maj cych znaczenie dla kontroli, sporz dzonych w j zyku
obcym;

5)

umo liwi nieodpłatnie filmowanie, fotografowanie, dokonywanie nagra
d wi kowych oraz utrwalanie stanu faktycznego za pomoc innych
no ników informacji, je eli film, fotografia, nagranie lub informacja zapisana
na innym no niku mo e stanowi dowód lub przyczyni si do utrwalenia
dowodu w sprawie b d cej przedmiotem kontroli;

6) wyda za pokwitowaniem towary, dokumenty, dane zgromadzone na innych
no nikach informacji, je eli jest to niezb dne dla przeprowadzenia ich
dalszej analizy lub dokładniejszej kontroli;
7)

udost pni w niezb dnym zakresie rodki ł czno ci, a tak e inne
urz dzenia techniczne i rodki transportu, je eli s one niezb dne do
wykonania kontroli;

8)

zapewni warunki do pracy, w tym, w miar mo liwo ci, samodzielne
pomieszczenie
z
odpowiednim
wyposa eniem
oraz
miejscem
do przechowywania dokumentów.
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§ 3. Kontrolowany jest obowi zany w wyznaczonym przez kontroluj cego terminie,
dostarczy
wszelkie dokumenty, dane, informacje i materiały niezb dne
do przeprowadzenia kontroli, oraz udziela wszelkich wyja nie w sprawach
obj tych jej zakresem.
§ 4. Czynno ci, o których mowa w § 2 pkt 4 kontrolowany jest zobowi zany wykona
nieodpłatnie.
§ 5. Osoby upowa nione do reprezentowania lub prowadzenia spraw
kontrolowanego, pracownicy oraz osoby współdziałaj ce z kontrolowanym s
obowi zane w wyznaczonym przez kontroluj cego terminie, udziela wyja nie
dotycz cych przedmiotu kontroli, wynikaj cych z zakresu wykonywanych czynno ci
lub zada .
Art. 292h. § 1. Kontroluj cy ma prawo wst pu na teren, do budynku lub lokalu
mieszkalnego kontrolowanego w celu:
1) dokonania ogl dzin, je eli:
a) zostały one wskazane jako miejsce wykonywania
gospodarczej lub jako siedziba kontrolowanego,

działalno ci

b) jest to niezb dne dla ustalenia lub okre lenia wysoko ci zobowi zania
podatkowego lub podstawy opodatkowania,
c) jest to niezb dne do zweryfikowania faktu poniesienia wydatków na cele
mieszkaniowe uprawniaj cych do skorzystania z ulg podatkowych;
2) dokonania ogl dzin oraz przeszukania lokali mieszkalnych, innych
pomieszcze
lub rzeczy, je eli powzi to informacj
o prowadzeniu
niezgłoszonej do opodatkowania działalno ci gospodarczej albo w
przypadku gdy s tam przechowywane przedmioty, ksi gi podatkowe, akta
lub inne dokumenty mog ce mie wpływ na ustalenie istnienia obowi zku
podatkowego lub okre lenie wysoko ci zobowi zania podatkowego.
§ 2. Czynno ci wymienione w § 1 pkt 2 kontroluj cy przeprowadzaj po uzyskaniu,
na wniosek organu podatkowego, zgody prokuratora rejonowego. Przed
przyst pieniem do tych czynno ci kontrolowanemu okazuje si postanowienie
prokuratora o wyra eniu na nie zgody. Przepisy Kodeksu post powania karnego o
przeszukaniu odnosz ce si do Policji maj tak e zastosowanie do kontroluj cych. Z
czynno ci tych sporz dza si protokół, który wymaga zatwierdzenia przez
prokuratora. W razie odmowy zatwierdzenia protokołu materiały i informacje zebrane
w toku tych czynno ci nie stanowi dowodu w post powaniu podatkowym.
§ 3. Czynno ci wymienione w § 1 pkt 1 dokonywane s za zgod kontrolowanego.
W razie braku takiej zgody przepis § 2 stosuje si odpowiednio.
§ 4. W przypadku gdy nieruchomo ci lub ich cz ci albo rzeczy znajduj si
w posiadaniu osób trzecich, osoby te s obowi zane je udost pni , w celu
przeszukania lub ogl dzin, na danie organu podatkowego. Przepisy § 2 i 3 stosuje
si odpowiednio.
Art. 292i. § 1. Kontroluj cy mo e wezwa osoby do osobistego stawienia si w celu
ich przesłuchania w charakterze wiadków, zło enia wyja nie lub dokonania innych
czynno ci. Wezwania mo na dokona do siedziby kontrolowanego lub innego
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miejsca, w którym dokonywane s
podatkowego.

czynno ci kontrolne albo do siedziby organu

§ 2. Kontrolowanego zawiadamia si o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu
z zezna
wiadków, opinii biegłych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich
przeprowadzenia, a dowodu z ogl dzin nie pó niej ni bezpo rednio przed
podj ciem tych czynno ci.
§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje si , je eli kontrolowany jest nieobecny, a okoliczno ci
sprawy uzasadniaj natychmiastowe przeprowadzenie dowodu.
§ 4. Z zezna wiadka niezwłocznie sporz dza si protokół, który przed podpisaniem
daje si
wiadkowi do odczytania lub na jego
danie odczytuje, czyni c
o tym wzmiank w protokóle.
§ 5. Protokół oraz ka d jego stron podpisuj przesłuchuj cy i wiadek. Skre lenia,
poprawki i uzupełnienia wymagaj omówienia na ko cu protokołu i podpisania przez
osoby podpisuj ce protokół.
§ 6. W protokołach przesłuchania wiadka, który zło ył zeznanie w j zyku obcym,
podaje si w przekładzie na j zyk polski tre zło onego zeznania oraz wskazuje
osob i adres tłumacza. Tłumacz podpisuje protokół przesłuchania.
§ 7. Odmow lub niemo no
na ko cu protokołu.

podpisania protokołu przez

wiadka omawia si

Art. 292j. § 1. W razie potrzeby ustalenia stanu faktycznego obiektów lub innych
składników maj tkowych albo przebiegu okre lonych czynno ci, kontroluj cy mo e
przeprowadzi ogl dziny.
§ 2. Je eli przedmiot ogl dzin znajduje si u osób trzecich, osoby te s obowi zane,
na wezwanie kontroluj cego, do okazania tego przedmiotu.
§ 3. Ogl dziny przeprowadza si w obecno ci kontrolowanego lub osoby przez niego
wyznaczonej. W razie niestawienia si
wymienionych osób w miejscu
przeprowadzania ogl dzin, czynno ci mo na dokona w obecno ci przywołanego
wiadka.
§ 4. Z przebiegu i wyniku ogl dzin sporz dza si niezwłocznie protokół.
§ 5. Przebieg i wyniki ogl dzin mog by ponadto utrwalone :
1) przez sporz dzenie stenogramu; stenogram przekłada si na pismo zwykłe
z zaznaczeniem zastosowanego systemu stenografii, doł czaj c pierwopis
stenogramu do protokołu;
2) za pomoc aparatury i rodków technicznych słu cych do utrwalania obrazu
lub d wi ku oraz magnetycznych, optycznych lub elektronicznych no ników
informacji.
Art. 292k § 1. Kontroluj cy mo e w razie uzasadnionej potrzeby wezwa , w pilnych
przypadkach tak e ustnie, pomocy organu Policji, Stra y Granicznej lub stra y
miejskiej (gminnej), je eli trafi na opór uniemo liwiaj cy lub utrudniaj cy
przeprowadzenie czynno ci kontrolnych, albo zwróci si o ich asyst , gdy zachodzi
uzasadnione przypuszczenie, e na taki opór natrafi. Je eli opór stawia ołnierz
czynnej słu by wojskowej, kontroluj cy wzywa do pomocy wła ciwy organ wojskowy,
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chyba e zwłoka grozi udaremnieniem czynno ci kontrolnych, a na miejscu nie ma
organu wojskowego.
§ 2. Organy wymienione w § 1 nie mog odmówi udzielenia pomocy lub asysty.
§ 3. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegółowy zakres obowi zków
organów udzielaj cych pomocy lub asystuj cych przy wykonywaniu czynno ci
kontrolnych, tryb udzielania pomocy lub asysty, sposób dokumentowania przebiegu
pomocy lub asysty oraz wła ciwo miejscow organów do udzielenia pomocy lub
asysty.
§ 4. Wydaj c rozporz dzenie, o którym mowa w § 3, uwzgl dnia si w szczególno ci
zró nicowanie zakresu obowi zków organów udzielaj cych pomocy w zale no ci
od sposobu stawiania oporu.
Art. 292l. § 1. W miar potrzeby, zebrane w toku kontroli materiały dowodowe
kontroluj cy zabezpiecza przez:
1) oddanie na przechowanie kontrolowanemu lub jego pracownikowi za
pokwitowaniem;
2) przechowanie w oddzielnym, zamkni tym i opiecz towanym pomieszczeniu
kontrolowanego;
3) zabranie za pokwitowaniem do przechowania w siedzibie organu
podatkowego i w innych miejscach b d cych w dyspozycji organu
podatkowego.
§ 2. Kontroluj cy dokonuje czynno ci zabezpieczenia dowodów w obecno ci
kontrolowanego lub osoby przez niego wyznaczonej. W przypadkach nie cierpi cych
zwłoki zabezpieczenia dokonuje si w obecno ci przywołanego wiadka.
§ 3. Zabezpieczane dowody powinny by zaopatrzone przez uczestników
tej czynno ci w trwałe cechy lub znaki uniemo liwiaj ce zast pienie je innymi.
§ 4. Z czynno ci okre lonej w § 2 sporz dza si
kontroluj cy i osoba uczestnicz ca w tej czynno ci.

protokół, który podpisuje

Art. 292m. § 1. Kontroluj cy dokumentuje przebieg czynno ci kontrolnych
w zało onych w tym celu aktach kontroli, które w szczególno ci obejmuj ;
1) wykaz ich zawarto ci, z wymienieniem nazw dokumentów i wskazaniem
odpowiednich stron;
2) dowody i inne dokumenty.
§ 2. Akta kontroli prowadzi si
numeruj c kolejno dokumenty.

zgodnie z tokiem dokonywanych czynno ci,

§ 3. Akta kontroli sporz dza si w jednym egzemplarzu i przechowuje w urz dzie
obsługuj cym organ podatkowy.
§ 4. Kontrolowany w ka dym stadium kontroli ma prawo do wgl du w akta kontroli
oraz sporz dzania z nich notatek, kopii lub odpisów.
§ 5. Czynno ci okre lone w § 4 dokonywane s w siedzibie organu podatkowego
w obecno ci kontroluj cego lub innego urz dnika albo pracownika organu
podatkowego.
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§ 6. Kontrolowany mo e
da uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt kontroli lub
wydania z akt kontroli uwierzytelnionych odpisów. Kontrolowany ponosi koszty
sporz dzenia i wydania uwierzytelnionych odpisów lub kopii.
§ 7. Przepisów § 4 i 6 nie stosuje si do znajduj cych si
dokumentów obj tych ochron informacji niejawnych.

w aktach kontroli

§ 8. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporz dzenia,
okre li wysoko opłaty za czynno ci okre lone w § 6.
Rozdział 5
Zako czenie kontroli
Art. 292n. § 1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontroluj cy przedstawia w protokole.
Stan faktyczny mo e by ponadto utrwalony za pomoc aparatury rejestruj cej obraz
i d wi k oraz magnetycznych, optycznych lub elektronicznych no ników informacji,
które zał cza si do protokołu.
§ 2. Protokół kontroli zawiera w szczególno ci:
1) wskazanie kontrolowanego;
2) wskazanie osób kontroluj cych;
3) okre lenie przedmiotu i zakresu kontroli;
4) okre lenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;
5) opis dokonanych ustale faktycznych;
6) wskazanie znajduj cej si w aktach kontroli dokumentacji dotycz cej
przeprowadzonych dowodów;
7)

ocen prawn sprawy b d cej przedmiotem kontroli, ze wskazaniem
na ujawnione nieprawidłowo ci;

8)

pouczenie o prawie i terminie do zło enia zastrze e
prawie zło enia korekty deklaracji.

lub wyja nie

oraz

§ 3. W protokole kontroli mog by zawarte równie ustalenia dotycz ce badania
ksi g w zakresie przewidzianym w art. 193. W tym przypadku nie sporz dza si
odr bnego protokołu badania ksi g, o którym mowa w art. 193 § 6.
§ 4. Protokół jest sporz dzany w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach. Jeden
egzemplarz protokołu kontroluj cy dor cza kontrolowanemu.
Art. 292o. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu
z Ministrem Sprawiedliwo ci oraz ministrem wła ciwym do spraw informatyzacji,
w drodze
rozporz dzenia,
okre li
sposób
zabezpieczania,
odtwarzania
i wykorzystywania dowodów utrwalonych za pomoc aparatury rejestruj cej obraz
i d wi k lub na informatycznych no nikach danych, uwzgl dniaj c rodzaje czynników
zewn trznych, których działanie mo e spowodowa zniszczenie lub uszkodzenie
dowodu, obecno przedstawiciela organu kontroluj cego podczas ich odtwarzania,
form
oznakowania dowodu oraz ewidencjonowania czynno ci odtworzenia
i wykorzystania dowodu.
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Art. 292p. § 1. Kontrolowany, który nie zgadza si z ustaleniami protokołu, mo e
w terminie 14 dni od dnia jego dor czenia przedstawi zastrze enia lub wyja nienia,
wskazuj c równocze nie stosowne wnioski dowodowe.
§ 2. Kontroluj cy jest obowi zany rozpatrzy zastrze enia, o których mowa w § 1,i w
terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, zawiadomi kontrolowanego o sposobie ich
załatwienia, w tym ich wpływu na ujawnione nieprawidłowo ci i zamie ci pouczenie
o prawie zło enia korekty deklaracji.
§ 3. W przypadku niezło enia wyja nie lub zastrze e w terminie okre lonym w § 1
przyjmuje si , e kontrolowany nie kwestionuje ustale kontroli.
§ 4. Kontrola zostaje zako czona w dniu dor czenia kontrolowanemu protokołu
kontroli.
Art. 292r. § 1. Termin usuni cia ujawnionych w protokole kontroli nieprawidłowo ci,
wynosi 14 dni, od dnia upływu terminu zło enia zastrze e lub wyja nie ,
§ 2. W przypadku, o którym mowa w art. 292p § 2, termin usuni cia nieprawidłowo ci
wynosi 30 dni, od dnia otrzymania zawiadomienia o sposobie załatwienia zło onych
zastrze e i wyja nie .
§ 3. Kontrolowany jest zobowi zany, poinformowa organ podatkowy o usuni ciu
nieprawidłowo ci, nie pó niej ni w terminie 7 dni, licz c od dnia upływu terminu ich
usuni cia.
§ 4. W przypadku nieusuni cia nieprawidłowo ci lub niezło enia korekty deklaracji
organ podatkowy wszczyna post powanie podatkowe.
Art.292s. Je eli ujawnione nieprawidłowo ci nie maj zwi zku z przedmiotem
kontroli, mog one stanowi podstaw do wszcz cia post powania w trybie i na
zasadach
okre lonych
w
odr bnych
przepisach
lub
zawiadomienia
o nieprawidłowo ciach innych wła ciwych organów.
Art. 292t. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje si
odpowiednio przepisy art. 102 § 2 i 3, art. 135-138, art. 139 § 4, art. 140 § 2, art. 141
i art. 142 oraz przepisy rozdziałów 1, 2, 5, 6, 9-11, 12, 14, 16, 22 oraz 23 działu IV.”;
20) w art. 294 w § 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) organy podatkowe i pracownicy organów podatkowych;”,
b) uchyla si pkt 1a, 2 i 4;
21) w art. 295 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) organowi podatkowemu, pracownikowi organu podatkowego załatwiaj cemu
spraw oraz jego bezpo redniemu przeło onemu;”;
22) w art. 297 w § 1:
a) zdanie wst pne otrzymuje brzmienie:
”Akta, w tym akta zawieraj ce informacje wymienione w art. 182, naczelnicy urz dów
administracji skarbowej udost pniaj wył cznie:”,
b) pkt 1, 2 i 2a otrzymuj brzmienie:
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„1) ministrowi wła ciwemu do spraw finansów publicznych, dyrektorowi izby
administracji skarbowej - w toku post powania podatkowego, post powania
w sprawach o przest pstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe lub post powania
kontrolnego prowadzonego w urz dzie administracji skarbowej;
2) innym naczelnikom urz dów administracji skarbowej albo dyrektorom
wojewódzkich inspektoratów skarbowych - w zwi zku ze wszcz tym post powaniem
podatkowym, post powaniem w sprawach o przest pstwa skarbowe lub wykroczenia
skarbowe lub kontrol podatkow ;
2a) organowi informacji finansowej – zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego warto ci maj tkowych pochodz cych z
nielegalnych lub nieujawnionych
ródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu;”;
23) w art. 298:
a) pkt 3 i 3a otrzymuj brzmienie:
„3) organom Krajowej Administracji Skarbowej,
„3a) wywiadowi skarbowemu;”,
b) po pkt 6a dodaje si pkt 6b w brzmieniu:
„6b) Komisji Europejskiej w zakresie kontroli rodków pochodz cych z Unii
Europejskiej i innych rodków przeznaczonych na programy współfinansowane z Unii
Europejskiej;”;
24) w art. 299b § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Wyra enie zgody, o której mowa w § 1, nast puje w formie pisemnej,
na uzasadniony wniosek naczelnika urz du administracji skarbowej lub dyrektora
izby administracji skarbowej.”;
25) w art. 305c § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych mo e upowa ni dyrektora
izby administracji skarbowej oraz dyrektora wojewódzkiego inspektoratu skarbowego
do wyst powania do obcych władz o udzielenie informacji i udzielania im informacji
na zasadach okre lonych w niniejszym rozdziale.”;
26) w art. 305h pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) organ podatkowy nie posiada uprawnie
informacji;”;

do uzyskania wnioskowanych

27) u yte w art. 3c w § 1 w pkt 1 i w § 3, w art. 14a w § 1 i 2, w art. 20 i w § 2,
w art. 34 w § 2, w art. 42 w § 6, w art. 43 w § 1, w art. 66 w § 2 w pkt 1 i w § 3a,
w art. 82 w § 2a, w art. 131 w § 1 w pkt 1 i 2, w § 2 i 3, w art. 141 w § 1 w pkt 2,
w art. 182 w § 1 zdanie wst pne i w § 3, w art. 183 zdanie wst pne i w pkt 2, w art.
184 w § 1, w § 3 w pkt 2 w lit. b, c oraz w § 4, w art. 185, w art. 221, w art. 244 w § 3,
w art. 246 w § 2, w art. 248 w § 2 w pkt 2 i 3, w art. 275 w § 2, w art. 297 w § 4, w
art. 299b w § 1, w ró nej liczbie i przypadku, wyst puj ce rozdzielnie lub ł cznie w
jednym przepisie, wyrazy „naczelnik urz du skarbowego”, „naczelnik urz du
celnego”, zast puje si u ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami
„naczelnik urz du administracji skarbowej” a wyrazy „dyrektor izby skarbowej”,
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„dyrektor izby celnej” lub ł cznie „dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej”
wyrazami „dyrektor izby administracji skarbowej”.
Art. 20. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz.1271, z 2004 Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 104, poz. 711) w art. 43 w ust. 1 pkt 2a otrzymuje
brzmienie:
„2a) przetwarzanych przez organ informacji finansowej,”.
Art.21. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665, z pó n zm.21)):
1) w art. 105:
a) w ust. 1 w pkt 2 uchyla si lit. e,
b) ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom Krajowej
Administracji Skarbowej, innymi organom podatkowym, organowi informacji
finansowej oraz powiernikowi i jego zast pcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr
99, poz. 919, Nr 60, poz. 535, z 2001 r. Nr 15, poz. 148, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271
oraz z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104), reguluj odr bne ustawy.”;
2) w art. 110 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) organom Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie uregulowanym w odr bnej
ustawie,”.
Art. 22. W ustawie z dnia 4 wrze nia 1997 r. o działach administracji rz dowej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437) w art. 8:
1) w ust. 2:
a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) realizacj kontroli prowadzonej przez Krajow Administracj Skarbow ;”,
b) dodaje si pkt 12 w brzmieniu:
„12) realizacj zada w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu
finansowego warto ci maj tkowych pochodz cych z nielegalnych lub nieujawnionych
ródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.”;
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie
„4. Ministrowi wła ciwemu do spraw finansów publicznych podlegaj dyrektorzy izb
administracji skarbowej, dyrektorzy wojewódzkich inspektoratów skarbowych
i naczelnicy urz dów administracji skarbowej.”.
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Art. 23. W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym
dla pracowników jednostek sfery bud etowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z pó n.
zm.22)) w art. 1 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego,
Agencji Wywiadu, Słu by Kontrwywiadu Wojskowego, Słu by Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y
Po arnej, Słu by Wi ziennej oraz Biura Ochrony Rz du.”.
Art. 24. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz dowej w województwie
(Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z pó n. zm.23)) w zał czniku wprowadza si
nast puj ce zmiany:
1) w pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2) dyrektorzy izb administracji skarbowej, dyrektorzy wojewódzkich inspektoratów
skarbowych, naczelnicy urz dów administracji skarbowej”;
2) uchyla si pkt 8.
Art. 25. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie województwa (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1590, z pó n. zm.24)):
1) w art. 27c:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Analizy danych zawartych w o wiadczeniu maj tkowym dokonuj osoby, którym
zło ono o wiadczenie maj tkowe. Osoby, którym zło ono o wiadczenie maj tkowe,
przekazuj jeden egzemplarz urz dowi administracji skarbowej ze wzgl du na
miejsce zamieszkania osoby składaj cej o wiadczenie maj tkowe. O wiadczenie
maj tkowe przechowuje si przez 6 lat.”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Analizy danych zawartych w o wiadczeniu maj tkowym dokonuje równie urz d
administracji skarbowej wła ciwy ze wzgl du na miejsce zamieszkania osoby
składaj cej o wiadczenie maj tkowe. Analizuj c o wiadczenie maj tkowe, urz d
administracji skarbowej uwzgl dnia równie zeznanie o wysoko ci osi gni tego
dochodu w roku podatkowym (PIT) mał onka osoby składaj cej o wiadczenie.”,
c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W przypadku podejrzenia, e osoba składaj ca o wiadczenie maj tkowe podała
w nim nieprawd lub zataiła prawd , podmiot dokonuj cy analizy o wiadczenia
wyst puje do dyrektora wojewódzkiego inspektoratu skarbowego wła ciwego ze
wzgl du na miejsce zamieszkania osoby składaj cej o wiadczenie z wnioskiem o
kontrol jej o wiadczenia maj tkowego.”,
d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. W przypadku odmowy wszcz cia kontroli o wiadczenia maj tkowego
podmiotowi, który zło ył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do ministra
wła ciwego do spraw finansów.”;
2) w art.27e ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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„5. Do o wiadcze , o których mowa w ust. 1, oraz informacji, o której mowa w ust. 2,
stosuje si odpowiednio przepisy art. 25c ust. 6 i 8, z tym e nie przesyła si ich
wła ciwemu urz dowi skarbowemu i nie podlegaj one analizie przez urz d
administracji skarbowej.“.
Art. 26. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1592, z pó n. zm.25)):
1) w art. 25c:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Analizy danych zawartych w o wiadczeniu maj tkowym dokonuj osoby, którym
zło ono o wiadczenie maj tkowe. Osoby, którym zło ono o wiadczenie maj tkowe,
przekazuj jeden egzemplarz urz dowi administracji skarbowej ze wzgl du na
miejsce zamieszkania osoby składaj cej o wiadczenie maj tkowe. O wiadczenie
maj tkowe przechowuje si przez 6 lat.”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Analizy danych zawartych w o wiadczeniu maj tkowym dokonuje równie urz d
administracji skarbowej wła ciwy ze wzgl du na miejsce zamieszkania osoby
składaj cej o wiadczenie maj tkowe. Analizuj c o wiadczenie maj tkowe, urz d
administracji skarbowej uwzgl dnia równie zeznanie o wysoko ci osi gni tego
dochodu w roku podatkowym (PIT) mał onka osoby składaj cej o wiadczenie.”,
c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W przypadku podejrzenia, e osoba składaj ca o wiadczenie maj tkowe podała
w nim nieprawd lub zataiła prawd , podmiot dokonuj cy analizy o wiadczenia
wyst puje do dyrektora wojewódzkiego inspektoratu skarbowego wła ciwego ze
wzgl du na miejsce zamieszkania osoby składaj cej o wiadczenie z wnioskiem o
kontrol jej o wiadczenia maj tkowego.”,
d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. W przypadku odmowy wszcz cia kontroli o wiadczenia maj tkowego
podmiotowi, który zło ył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do ministra
wła ciwego do spraw finansów.”;
2) w art.25e ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do o wiadcze , o których mowa w ust. 1, oraz informacji, o której mowa w ust. 2,
stosuje si odpowiednio przepisy art. 25c ust. 6 i 8, z tym e nie przesyła si ich
wła ciwemu urz dowi skarbowemu i nie podlegaj one analizie przez urz d
administracji skarbowej.“.
Art. 27. W ustawie z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze
społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, Nr 17, poz. 95 i Nr 21, poz. 125)
wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 4 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) numer NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany przez urz d administracji
skarbowej;”;
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2) w art. 28:
a) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) naczelnik urz du administracji skarbowej lub komornik s dowy stwierdził brak
maj tku, z którego mo na prowadzi egzekucj ;”,
b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, płatnik składek jest zobowi zany
doł czy kopie decyzji urz du administracji skarbowej o nadaniu numeru NIP i
za wiadczenia urz du statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON.”;
3) w art. 50
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na
koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, mog by udost pniane s dom,
prokuratorom, organom podatkowym, komornikom s dowym, o rodkom pomocy
społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz Komisji Nadzoru
Finansowego, z uwzgl dnieniem przepisów dotycz cych ochrony danych
osobowych.”,
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udost pnia si
bezpłatnie s dom, prokuratorom, organom podatkowym, o rodkom pomocy
społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz Komisji Nadzoru
Finansowego, a tak e w zakresie niezb dnym do realizacji wiadcze rodzinnych
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.”;
4) w art. 83c ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dla postanowie , od których przysługuje za alenie, wydanych przez kierownika
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu działaj cego jako organ egzekucyjny na
podstawie przepisów o post powaniu egzekucyjnym w administracji, organem
odwoławczym jest dyrektor izby administracji skarbowej.”;
5) w art. 96 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Izby i urz dy administracji skarbowej s obowi zane przekazywa Zakładowi
informacje o stwierdzonych przypadkach naruszenia przepisów o ubezpieczeniach
społecznych.”.
Art. 28. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr
144, poz. 930, z pó n. zm.26)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) u yte w art. 4 w ust. 1 w pkt 13, w art. 8 w ust. 2, w art. 9 w ust. 1 i 2, w art. 12 w
ust. 10b, w art. 15 w ust. 4, w art. 20 w ust. 1, w art. 21 w ust. 1, 1a, 1c i 2,w art. 31 w
ust. 4 i 5, w art. 44 w ust. 4, oraz w art. 47, w ró nej liczbie i przypadku, wyrazy
„naczelnik urz du skarbowego” zast puje si u ytymi w odpowiedniej liczbie i
przypadku wyrazami „naczelnik urz du administracji skarbowej”;
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2) u yte w art. 4 w ust. 1 w pkt 13, w art. 12 w ust. 10b, w art. 21 w ust. 1, 1a i 2, w
art. 31 w ust. 4 i 5, w art. 44 w ust. 4, oraz w art. 47, w ró nej liczbie i przypadku,
wyrazy „urz d skarbowy” zast puje si u ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku
wyrazami „urz d administracji skarbowej”.
Art. 29. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2005 Nr 196 poz. 1631, z pó n. zm.27)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 38 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) w uzasadnionych przypadkach sprawdzenie stanu i obrotów na rachunku
bankowym w trybie art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z pó n. zm.28)) oraz zadłu enia
osoby sprawdzanej, a w szczególno ci wobec Skarbu Pa stwa, je eli jest to
konieczne w celu sprawdzenia danych zawartych w ankiecie; przepisy art. 82 § 1 i 2
oraz art. 182 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005
r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590. Nr 225, poz. 1635 oraz z
2007 r. Nr 112, poz. 769 i Nr 120, poz. 818.) oraz art. … ustawy z dnia.......... o
Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. Nr ......, poz. .....) stosuje si odpowiednio.”;
2) u yte w art. 14 w ust. 2 i ust. 5 w pkt 2 wyrazy „organy kontroli skarbowej”
zast puje si u ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „dyrektorzy
wojewódzkich inspektoratów skarbowych”.
Art. 30. W ustawie z dnia 10 wrze nia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z
2007 r. Nr 111, poz. 765 i Nr 112, poz. 766) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) art. 16a otrzymuje brzmienie:
„Art. 16a. Nie podlega karze za przest pstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,
kto zło ył prawnie skuteczn , w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa, korekt deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i
w cało ci ui cił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ,
nale no publicznoprawn uszczuplon lub nara on na uszczuplenie.”;
2) w art. 53:
a) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. Wyrób akcyzowy jest to wyrób okre lony w dziale IV ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z pó n. zm.29)), a tak e wyrób
obj ty szczególnym nadzorem podatkowym na podstawie ustawy z dnia
……………………. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. Nr
, poz.
),
b) uchyla si § 31,
c) § 31a otrzymuje brzmienie:
„§ 31a. Czynno ci kontrolne w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego s to
czynno ci okre lone w ustawie z dnia ………. o Krajowej Administracji Skarbowej
(Dz. U. ... Nr …, poz. …).”,
d) po § 31a dodaje si § 31b w brzmieniu:
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„31b. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest to naruszenie okre lone w
ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z pó n. zm.30))”,
e) § 37 otrzymuje brzmienie:
„§ 37. Finansowym organem post powania przygotowawczego jest naczelnik urz du
administracji skarbowej oraz inspektor skarbowy.”,
f) § 39 otrzymuje brzmienie:
„§ 39. Organ nadrz dny nad finansowym organem post powania przygotowawczego
jest to:
1) miejscowo wła ciwy dyrektor izby administracji skarbowej,
2) minister wła ciwy do spraw finansów publicznych je eli:
c) post powanie przygotowawcze prowadzi inspektor skarbowy pełni cy słu b
w urz dzie obsługuj cym ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych,
b) postanowienie lub zarz dzenie wydał finansowy organ nadrz dny okre lony w
pkt 1.”;
3) dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego je eli
przygotowawcze prowadzi podległy mu inspektor skarbowy.

post powanie

3) w art. 83 § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynno ci sprawdzaj cych, kontroli
podatkowej, innych kontroli wykonywanych przez organy Krajowej Administracji
Skarbowej lub czynno ci kontrolnych w zakresie szczególnego nadzoru
podatkowego udaremnia lub utrudnia wykonanie czynno ci słu bowej, w
szczególno ci kto wbrew
daniu tej osoby nie okazuje ksi gi lub innego
dokumentu dotycz cego prowadzonej działalno ci gospodarczej lub ksi g lub
inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezu ytecznymi, ukrywa lub usuwa,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.”;
4) po rozdziale 6 dodaje si rozdział 6a w brzmieniu:
„Rozdział 6a
Przest pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych
Art. 84a. § 1. Kto narusza dyscyplin finansów publicznych, podlega karze grzywny
do 120 stawek dziennych.
§ 2. W przypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego okre lonego w § 1
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 3. Kto popełnia nieumy lnie czyn zabroniony okre lony w § 1, podlega karze
grzywny za wykroczenie skarbowe.”;
5) w art. 118:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
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„§ 1. Organami post powania przygotowawczego w sprawach o przest pstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe s :
1) naczelnik urz du administracji skarbowej,
2) inspektor skarbowy,
3) Stra Graniczna,
4) Policja,
5) andarmeria Wojskowa.”;
b) § 3 i 4 otrzymuj brzmienie:
„§ 3. Czynno ci procesowe organów, o których mowa w § 1 pkt 1, 3-5 i § 2, oraz
organów nadrz dnych nad finansowymi organami post powania przygotowawczego
wykonuj upowa nieni przedstawiciele tych organów.
§ 4. W granicach koniecznych do zabezpieczenia ladów i dowodów przest pstwa
skarbowego lub wykroczenia skarbowego, niezb dnych czynno ci procesowych
w sprawach, o których mowa w art. 133 § 1 pkt 1, mog dokonywa tak e
upowa nieni przez naczelnika urz du administracji skarbowej urz dnicy skarbowi
podlegaj cy dyrektorowi izby administracji skarbowej lub ministrowi wła ciwemu do
spraw finansów publicznych. Po dokonaniu tych czynno ci przekazuje si spraw
naczelnikowi urz du administracji skarbowej do dalszego prowadzenia, chyba e za
wykroczenie skarbowe nało ono kar grzywny w drodze mandatu karnego, a nie
zachodzi potrzeba zło enia do s du wniosku o orzeczenie przepadku przedmiotów
tytułem rodka zabezpieczaj cego.”;
6) w art. 133 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Post powanie przygotowawcze prowadzi:
1) naczelnik urz du administracji skarbowej - w sprawach o przest pstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe,”,
2) dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego - w sprawach ujawnionych
w zakresie działania Inspekcji Skarbowej oraz w ka dym przypadku powzi cia
uzasadnionego podejrzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych.”;
7) w art. 151b § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Je eli prokurator wszcz ł ledztwo, mo e powierzy organowi okre lonemu w
art. 118 § 1 albo w § 2 jego przeprowadzenie w cało ci albo w okre lonym zakresie
lub dokonanie poszczególnych czynno ci ledztwa; w wypadkach okre lonych w art.
151a § 1 pkt 2 i 3 prokurator nie mo e jednak powierzy innemu organowi
prowadzenia
ledztwa w cało ci. Organ, któremu prokurator powierzył
przeprowadzenie poszczególnych czynno ci, mo e dokona tak e innych czynno ci,
je eli wyłoni si taka potrzeba.”;
8) w art. 153:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Post powanie przygotowawcze w sprawie o przest pstwo skarbowe powinno
by zako czone w ci gu 3 miesi cy, z zastrze eniem § 1a. W razie niezako czenia
post powania w tym terminie organ nadrz dny nad finansowym organem
post powania przygotowawczego, a gdy post powanie prowadzi lub nadzoruje
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prokurator - prokurator bezpo rednio przeło ony, mog przedłu y je na okres do 6
miesi cy. W szczególnie uzasadnionych wypadkach wła ciwy prokurator
bezpo rednio przeło ony mo e przedłu y okres post powania na dalszy czas
oznaczony.”,
b) po § 1 dodaje si § 1a w brzmieniu:
„1a. W razie niezako czenia post powania w sprawie o przest pstwo skarbowe
okre lone w art. 84a w ci gu 3 miesi cy, organ nadrz dny nad organem
prowadz cym post powanie mo e przedłu y je na okres do 12 miesi cy. Przepis
§ 1, zdanie drugie i trzecie stosuje si odpowiednio.”;
9) art. 179 otrzymuje brzmienie:
„Art. 179 § 1. Organem wykonuj cym zabezpieczenie maj tkowe jest naczelnik
urz du administracji skarbowej, chyba e kodeks stanowi inaczej.
§ 2. Je eli zabezpieczenia maj tkowego dokonał uprzednio naczelnik urz du
administracji skarbowej, s d kieruje orzeczenie do tego organu w celu wykonania w
tej cz ci.
§ 3. W razie orzeczenia rodka karnego przepadku korzy ci maj tkowej lub
ci gni cia jej równowarto ci pieni nej organ egzekucyjny okre lony w art. 27
Kodeksu karnego wykonawczego prowadzi tak e egzekucj
orzeczonej
równocze nie kary grzywny, rodka karnego przepadku przedmiotów lub ci gni cia
ich równowarto ci pieni nej, je eli dokonał uprzednio ich zabezpieczenia.”;
10) w art. 180 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Do zabezpieczenia i egzekucji rodka karnego ci gni cia równowarto ci
pieni nej przepadku przedmiotów, rodka karnego ci gni cia równowarto ci
pieni nej przepadku korzy ci maj tkowej lub nale no ci publicznoprawnej
uszczuplonej czynem zabronionym stosuje si odpowiednio art. 27 Kodeksu karnego
wykonawczego.”;
11) art. 189 otrzymuje brzmienie:
„Art. 189. Do wykonania orzeczenia w cz ci dotycz cej rodka karnego ci gni cia
równowarto ci pieni nej przepadku przedmiotów lub rodka karnego ci gni cia
równowarto ci pieni nej przepadku korzy ci maj tkowej stosuje si odpowiednio
art. 27, 44, 49-51 i art. 187-195a Kodeksu karnego wykonawczego.”.
Art. 31. W ustawie z dnia 9 wrze nia 2000 r. o podatku od czynno ci
cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450) wprowadza si nast puj ce
zmiany:
1) w art. 3 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) z chwil powołania si przez podatnika na fakt dokonania czynno ci
cywilnoprawnej - je eli podatnik nie zło ył deklaracji w sprawie podatku od czynno ci
cywilnoprawnych w terminie 5 lat od ko ca roku, w którym upłyn ł termin płatno ci
podatku, a nast pnie powołuje si przed organem podatkowym na fakt jej
dokonania.”;
2) w art. 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

37

Projekt z dnia 10 sierpnia 2007 r.

„5. Stawka podatku wynosi 20 %, je eli przed organem podatkowym w toku
czynno ci sprawdzaj cych, post powania podatkowego, kontroli podatkowej lub
post powania kontrolnego.”;
3) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je eli nie mo na ustali wła ciwo ci miejscowej organu podatkowego w sposób,
o którym mowa w ust. 1 - wła ciwym organem podatkowym jest naczelnik urz du
administracji skarbowej okre lony w rozporz dzeniu wydanym na podstawie
art......ustawy z dnia...... o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. Nr....., poz. ....).”;
4) u yte w art. 10 w ust. 4 w pkt 1 w lit. b, w art. 12 w ust. 1 w pkt 1-3, w ust. 2 i w ust.
3, w art. 13 oraz w art. 13a, w ró nej liczbie i przypadku, wyrazy „naczelnik urz du
skarbowego” wyrazami „naczelnik urz du administracji skarbowej”.
Art. 32. W ustawie z dnia 26 pa dziernika 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U z
2005 r. Nr 121, poz. 1019, z pó n. zm.31)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 54 w ust. 1 w pkt 3 wprowadzenie do otrzymuje brzmienie:
„Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych w zwi zku z tocz cym si przed
dyrektorem wojewódzkiego inspektoratu skarbowego post powaniem w sprawie o
przest pstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe:”;
2) w art. 55a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) organowi informacji finansowej, Szefowi Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych, organom podatkowym - w zakresie, trybie i na warunkach okre lonych
w odr bnych ustawach;”.
Art. 33. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego warto ci maj tkowych pochodz cych z nielegalnych lub
nieujawnionych ródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1505, z pó n. zm.32)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 2 po pkt 1c dodaje si pkt 1d w brzmieniu:
„1d) osoby zajmuj ce eksponowane stanowiska polityczne – rozumie si przez to
osoby fizyczne, maj ce istotny wpływ na sprawy publiczne, które pełni lub
zaprzestały pełnienia funkcji, je eli od momentu zaprzestania pełnienia tych funkcji
nie upłyn ł rok oraz w tym samym czasie ich rodziny i współpracowników:
a) w przypadku obywateli innych pa stw: szefów pa stw, szefów rz dów, ministrów,
wiceministrów lub zast pców ministrów, szefów organów centralnych, członków
parlamentu, członków s dów najwy szych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych
organów s dowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegaj zaskar eniu,
z wyj tkiem sytuacji nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych oraz
członków władz innych najwy szych organów kontroli oraz zarz dów banków
centralnych, ambasadorów, chargés d’affairs oraz wy szych oficerów sił zbrojnych,
członków
organów
administracyjnych,
zarz dzaj cych
lub
nadzorczych
przedsi biorstw pa stwowych oraz członków zarz du lub rad nadzorczych spółek
z kontrolnym udziałem skarbu pa stwa;
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b) w przypadku obywateli RP: osoby, o których mowa w lit. a oraz dodatkowo
członkowie organów zarz dzaj cych lub nadzorczych podmiotów wykonuj cych
działalno lobbingow w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414) oraz
członkowie władz ogólnokrajowych zwi zków zawodowych oraz członkowie organów
zarz dzaj cych lub nadzorczych ogólnokrajowych rodków masowego przekazu;
c) mał onkowie osób, o których mowa w lit. a i b lub osoby pozostaj ce z nimi we
wspólnym po yciu, rodziców, dzieci i ich mał onków lub osoby pozostaj ce z nimi we
wspólnym po yciu;
d) osoby, które pozostaj lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a i b
w cisłej współpracy zawodowej polegaj cej na utrzymywaniu bliskich stosunków
biznesowych lub posiadaniu statusu współbeneficjenta podmiotów prawnych lub
porozumie prawnych, a tak e jedynego beneficjenta podmiotów prawnych lub
porozumie prawnych, je eli zostały one zało one na rzecz osoby zajmuj cej
eksponowane stanowisko polityczne.”;
2) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. 1. Organem administracji rz dowej wła ciwym w sprawach zapobiegania
wprowadzaniu do obrotu finansowego warto ci maj tkowych pochodz cych
z nielegalnych lub nieujawnionych ródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu
terroryzmu, zwanym dalej "organem informacji finansowej" jest minister wła ciwy do
spraw finansów publicznych.
2. Zadania, o których mowa w ustawie organ informacji finansowej realizuje przy
pomocy jednostki analityki finansowej wyodr bnionej w tym celu jako komórka
organizacyjna w urz dzie obsługuj cym ministra wła ciwego do spraw finansów
publicznych.
3. Przepisy ust. 1 nie naruszaj przepisów ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpiecze stwa Wewn trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z
pó n. zm.33)) okre laj cych zadania Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego oraz
Agencji Wywiadu.”;
3) w art. 4:
a) w ust. 1:
- wprowadzenie do otrzymuje brzmienie:
„Do zada
organu informacji finansowej nale y uzyskiwanie, gromadzenie,
przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie okre lonym w ustawie oraz
podejmowanie działa w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego
warto ci maj tkowych pochodz cych z nielegalnych lub nieujawnionych ródeł
i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, a w szczególno ci:”,
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) badanie przebiegu transakcji, co do których organ informacji finansowej powzi ł
uzasadnione podejrzenia;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W celu uzyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji w
trybie okre lonym w ustawie, jednostka analityki finansowej, o której mowa w art. 3.
ust. 2, zarz dza autonomicznym systemem informatycznym, który w szczególno ci
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zapewnia bezpiecze stwo uzyskiwanych i gromadzonych danych, ich efektywne
przetwarzanie, a tak e obejmuje narz dzia zapewniaj ce ich efektywn analiz .”;
4) art. 4a otrzymuje brzmienie:
„Art. 4a. 1. Organ informacji finansowej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów
roczne sprawozdanie ze swojej działalno ci w ci gu 3 miesi cy od zako czenia roku,
za który składane jest sprawozdanie.
2. Sprawozdanie zawiera w szczególno ci liczb zgłoszonych przez instytucje
obowi zane transakcji, opis działa podj tych w reakcji na te zgłoszenia oraz liczb
spraw, w których przeprowadzono post powanie, liczb osób w stosunku do których
wszcz to post powanie i osób skazanych za przest pstwo, o którym mowa w art.
299 lub165a Kodeksu karnego oraz ilo
rodków zamro onych, zablokowanych lub
w stosunku do których orzeczono zaj cie, zabezpieczenie maj tkowe lub przepadek.
3. Minister Sprawiedliwo ci przekazuje organowi informacji finansowej informacje o
liczbie spraw, w których przeprowadzono post powanie karne, liczbie osób, w
stosunku do których wszcz to post powanie i osób skazanych za przest pstwo , o
którym mowa w art. 299 lub 165a Kodeksu karnego oraz ilo warto ci maj tkowych
zablokowanych lub w stosunku do których orzeczono przepadek, w ci gu 2 miesi cy
od zako czenia roku, za który przekazywane s dane.
4. Sprawozdanie po przekazaniu Prezesowi Rady Ministrów minister wła ciwy do
spraw finansów publicznych udost pnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Ministerstwa Finansów.”;
5) uchyla si art. 4b;
6) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. 1. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych oraz Szef Agencji
Bezpiecze stwa Wewn trznego, w porozumieniu z ministrem wła ciwym do spraw
finansów publicznych, mog delegowa pracowników lub funkcjonariuszy jednostek i
organów im podległych lub przez nich nadzorowanych do pracy w jednostce, o której
mowa w art. 3 ust. 2.
2. Szczegółowe warunki i tryb delegowania funkcjonariuszy jednostek i organów
podległych ministrowi wła ciwemu do spraw wewn trznych lub przez niego
nadzorowanych reguluj odr bne przepisy.
3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem wła ciwym do spraw
finansów publicznych mo e wyznaczy ołnierzy zawodowych do pełnienia słu by w
jednostce, o której mowa w art. 3 ust. 2.
4. Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegółowy tryb i
warunki oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, w
tym dane, jakie powinien zawiera wniosek, z którym organ informacji finansowej
wyst puje o oddelegowanie funkcjonariusza, z uwzgl dnieniem stanowiska
przeznaczonego dla oddelegowanego, zakresu wykonywanych na tym stanowisku
zada i obowi zków oraz proponowanego uposa enia, dane, jakie powinien
zawiera rozkaz personalny o oddelegowaniu, z uwzgl dnieniem warunków i czasu
trwania oddelegowania, a tak e rodzaje przysługuj cych oddelegowanemu
funkcjonariuszowi uprawnie i wiadcze oraz zasady wypłacania uposa enia i
innych nale no ci pieni nych, z uwzgl dnieniem podziału na uposa enia i
nale no ci wypłacane przez jednostk organizacyjn Agencji Bezpiecze stwa
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Wewn trznego oraz jednostk organizacyjn , do której funkcjonariusz został
oddelegowany.
5. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych w porozumieniu z ministrem wła ciwym
do spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegółowy tryb i
warunki oddelegowania pracowników jednostek i organów mu podległych, w tym
dane, jakie powinien zawiera wniosek, z którym organ informacji finansowej
wyst puje o oddelegowanie, z uwzgl dnieniem stanowiska przeznaczonego dla
oddelegowanego, zakresu wykonywanych na tym stanowisku zada i obowi zków
oraz proponowanego uposa enia, a tak e rodzaje przysługuj cych oddelegowanemu
uprawnie i wiadcze oraz zasady wypłacania uposa enia i innych nale no ci
pieni nych, z uwzgl dnieniem podziału na uposa enia i nale no ci wypłacane
przez jednostk deleguj c oraz jednostk organizacyjn , do której pracownik został
oddelegowany.
6. Szczegółowe zasady i tryb post powania przy wyznaczaniu ołnierzy zawodowych
do pełnienia słu by w jednostce, o której mowa w art. 3 ust. 2, a tak e szczegółowe
zasady przyznawania uposa enia oraz innych wiadcze przysługuj cych w czasie
pełnienia słu by w tej jednostce okre la ustawa z dnia 11 wrze nia 2003 r. o słu bie
wojskowej ołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750).”;
7) w art. 9e dodaje si ust. 4 w brzmieniu:
„4. W odniesieniu do transakcji lub rachunków osób zajmuj cych eksponowane
stanowiska polityczne, instytucje obowi zane:
1)

wprowadzaj procedury oparte na analizie ryzyka w celu ustalenia, czy klient
jest osob na politycznie eksponowanym stanowisku;

2)

podejmuj odpowiednie rodki w celu ustalenia
wprowadzanych do obrotu warto ci maj tkowych;

3)

prowadz stał kontrol (monitoring) dokonywanych transakcji;

4)

przeprowadzaj transakcj lub zawieraj umow z klientem po uprzednim
uzyskaniu zgody zarz du, wskazanego członka zarz du lub osoby
odpowiedzialnej za działalno instytucji;

5)

punktu 4 nie stosuje si do osób zajmuj cych eksponowane stanowiska
polityczne b d cych obywatelami RP.”;

ródła pochodzenia

8) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:
„Zasady przekazywania informacji”;
9) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z
ministrem wła ciwym do spraw wewn trznych, po zasi gni ciu opinii Prezesa
Narodowego Banku Polskiego, okre la w drodze rozporz dzenia:
1) wzór rejestru, o którym mowa w art. 8 ust. 4, sposób jego prowadzenia oraz
tryb dostarczenia danych z rejestru organowi informacji finansowej,
2) tryb przekazywania organowi informacji finansowej informacji o transakcjach,
o których mowa w art. 8 ust. 1 i 3, przy wykorzystaniu elektronicznych
no ników informacji,
3) wzór formularza i sposób przekazywania informacji, o którym mowa w art. 8c
ust. 4, wył cznie w zakresie okre lonym w art. 9 ust. 1.”;
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10) art. 13a otrzymuje brzmienie:
„Art. 13a. 1. Instytucja obowi zana udost pnia niezwłocznie informacje dotycz ce
transakcji obj tych przepisami ustawy, tak e w formie elektronicznej na pisemne
danie organu informacji finansowej. Udost pnienie polega w szczególno ci na
przekazaniu informacji o stronach transakcji, zawarto ci dokumentów, w tym
dotycz cych sald i obrotów na rachunku, przekazaniu ich potwierdzonych kopii lub
udost pnieniu odpowiednich dokumentów do wgl du upowa nionym pracownikom
lub urz dnikom skarbowym zatrudnionym lub pełni cym słu b w jednostce, o której
mowa w art. 3 ust. 2, w celu sporz dzenia notatek b d kopii.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, s przekazywane organowi informacji
finansowej nieodpłatnie.”;
11) art. 15a i 15b otrzymuje brzmienie:
„Art.15a. 1. Jednostki współpracuj ce, z wył czeniem organów, o których mowa w
art. 14 ust. 2, s obowi zane, w granicach swoich ustawowych kompetencji,
współpracowa
z organem informacji finansowej w zakresie zapobiegania
przest pstwom, o których mowa w art. 165 a i 299 Kodeksu karnego, poprzez:
1) niezwłoczne powiadamianie organu informacji finansowej o podejrzeniach
wprowadzania do obrotu finansowego warto ci maj tkowych pochodz cych
z nielegalnych lub nieujawnionych ródeł lub podejrzeniu finansowania
terroryzmu;
2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotycz cych transakcji, co
do których zachodzi podejrzenie, e maj one zwi zek z popełnieniem
przest pstw, o których mowa w art. 165 a i 299 Kodeksu karnego, oraz
informacji o osobach przeprowadzaj cych te transakcje.
2. Jednostki współpracuj ce s obowi zane do opracowania instrukcji post powania
w przypadkach, o których mowa w ust. 1.
3. Organy Krajowej Administracji
powiadamiaj
niezwłocznie organ
ujawnionych w toku swojej działalno
prowadzenie działa maj cych na
warto ci maj tkowych pochodz cych
finansowanie terroryzmu.

Skarbowej oraz inne organy podatkowe
informacji finansowej tak e o wszelkich
ci okoliczno ciach, mog cych wskazywa na
celu wprowadzanie do obrotu finansowego
z nielegalnych lub nieujawnionych ródeł lub

4. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3, powinno zawiera w
szczególno ci opis ujawnionych okoliczno ci wraz z przyczynami, dla których
zawiadamiaj cy uznał, e mog one wskazywa na prowadzenie działa maj cych
na celu wprowadzanie do obrotu finansowego warto ci maj tkowych pochodz cych z
nielegalnych lub nieujawnionych ródeł lub finansowanie terroryzmu.
5. Informacje, o których mowa w art. 5 rozporz dzenia nr 1889/2005, oraz informacje
zawarte w zgłoszeniu okre lonym w akcie wykonawczym wydanym na podstawie
art. 21 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z
pó n.zm.34)),organy stra y granicznej oraz organy celne przekazuj organowi
informacji finansowej.
6. Informacje, o których mowa w ust. 5, s
przekazywane za po rednictwem
odpowiednio Komendanta Głównego Stra y Granicznej lub wła ciwy organ Krajowej
Administracji Skarbowej w terminie do 15 dnia miesi ca, po miesi cu w którym
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dokonano wwozu rodków pieni nych na obszar Rzeczypospolitej Polskiej lub
wywozu rodków pieni nych z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 15b. W uzasadnionych przypadkach organ informacji finansowej mo e zleci
wskazanemu organowi Krajowej Administracji Skarbowej zbadanie legalno ci
pochodzenia okre lonych warto ci maj tkowych, przekazuj c posiadane w tym
zakresie informacje. Informacja o wynikach przeprowadzonych działa
jest
przekazywana niezwłocznie dyrektorowi jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 2.”;
12) w art. 18 ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:
„1. Je eli z zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, wynika, e transakcja,
która ma zosta przeprowadzona, mo e mie zwi zek z popełnieniem przest pstwa,
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, organ informacji finansowej mo e w
ci gu 24 godzin od potwierdzenia jego przyj cia przekaza instytucji obowi zanej
pisemne
danie wstrzymania tej transakcji lub blokady rachunku na okres nie
dłu szy ni 72 godziny od momentu potwierdzenia przyj cia zawiadomienia.
Równocze nie organ informacji finansowej zawiadamia wła ciwego prokuratora o
podejrzeniu popełnienia przest pstwa i przekazuje mu informacje i dokumenty
dotycz ce wstrzymywanej transakcji lub blokowanego rachunku.
2. danie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku mo e by wydane tylko
przez organ informacji finansowej lub ł cznie dwóch upowa nionych przez niego na
pi mie pracowników lub urz dników skarbowych zatrudnionych lub pełni cych słu b
w jednostce, o której mowa w art. 3 ust. 2.”;
13) art. 21 otrzymuje brzmienie:
„Art. 21. 1. Kontrol wypełniania przez instytucje obowi zane, z wył czeniem
Narodowego Banku Polskiego, obowi zków w zakresie przeciwdziałania
wprowadzaniu do obrotu finansowego warto ci maj tkowych pochodz cych
z nielegalnych lub nieujawnionych
ródeł lub przeciwdziałania finansowaniu
terroryzmu, sprawuje organ informacji finansowej.
2. Przed rozpocz ciem kontroli organ informacji finansowej, mo e podj czynno ci
zmierzaj ce do ustalenia czy podmiot, w stosunku do którego ma zamiar podj
kontrol , jest instytucj obowi zan .
3. Kontrol przeprowadzaj pisemnie upowa nieni przez organ informacji finansowej
pracownicy lub urz dnicy skarbowi zatrudnieni lub pełni cy słu b w jednostce, o
której mowa w art. 3 ust. 2, zwani dalej "kontrolerami", po okazaniu legitymacji
słu bowej, zwanej dalej "legitymacj kontrolera", i pisemnego upowa nienia.
4. Kontrol , o której mowa w ust. 1, realizuj równie w ramach sprawowanego
nadzoru lub kontroli, w trybie i na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach:
1) Narodowy Bank Polski odniesieniu do podmiotów prowadz cych działalno
kantorow ;
2) Komisja Nadzoru Finansowego;
3) Komisja Nadzoru Bankowego;
4) Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszcz dno ciowo-Kredytowa;
5) prezesi s dów apelacyjnych w stosunku do notariuszy;
6) wła ciwi wojewodowie lub starostowie w stosunku do stowarzysze ;
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7) wła ciwi ministrowie w stosunku do fundacji,
4) wła ciwe organy KAS w stosunku do podmiotów prowadz cych gry i zakłady
wzajemne,
5) dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego.
5. Organy, o których mowa w ust. 4, planowane kontrole uzgadniaj z dyrektorem
jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 2.
6. Pisemna informacja o wynikach kontroli, o której mowa w ust. 4, w zakresie
przestrzegania przepisów dotycz cych przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu
finansowego warto ci maj tkowych pochodz cych z nielegalnych lub nieujawnionych
ródeł lub przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu przekazywana jest organowi
informacji finansowej w terminie 14 dni od jej zako czenia, z wył czeniem
Narodowego Banku Polskiego.
7. Prezes Narodowego Banku Polskiego przekazuje zbiorcz miesi czn informacj
o wynikach kontroli ze wskazaniem nieprawidłowo ci w terminie do 14 dnia
nast pnego miesi ca, nast puj cego po miesi cu, w którym zako czono kontrol .
8. Organ informacji finansowej mo e zwróci si do organów, o których mowa w
ust. 4, o przekazanie dokumentacji zgromadzonej w toku post powania
kontrolnego.”;
14) w art. 24 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Przed przedstawieniem protokołu pokontrolnego dyrektor jednostki, o której
mowa w art. 3 ust. 2, mo e zwróci si do instytucji obowi zanej o zło enie w
wyznaczonym terminie dodatkowych wyja nie na pi mie.”;
15) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. 1. Instytucja obowi zana ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrze e
co do ustale zawartych w protokole pokontrolnym.
2. Zastrze enia zgłasza si na pi mie do organu informacji finansowej w terminie 14
dni od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego.
3. Po rozpatrzeniu zastrze e organ informacji finansowej przekazuje na pi mie
swoje stanowisko zgłaszaj cemu zastrze enia w terminie 30 dni od dnia otrzymania
tych zastrze e .
4. Instytucja obowi zana przesyła do dyrektora jednostki, o której mowa w art. 3 ust.
2 informacj o sposobie wykonania wniosków i zalece pokontrolnych lub
przyczynach ich niewykonania, ze wskazaniem przewidywanego terminu
zastosowania si do nich.
5. W przypadku, gdy zostały przedstawione zastrze enia w my l art. 25 ust. 1,
termin, o którym mowa w art. 25 ust. 4, liczy si od dnia otrzymania stanowiska
organu informacji finansowej.”;
16) art. 30 otrzymuje brzmienie:
„Art. 30. Wszelkie informacje uzyskane i przekazywane przez organ informacji
finansowej w trybie przewidzianym w ustawie podlegaj ochronie okre lonej w
przepisach odr bnych ustaw reguluj cych zasady ich ochrony.”;
17) art. 30a otrzymuje brzmienie:
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„Art. 30a. 1. Organ informacji finansowej, urz dnicy skarbowi, pracownicy i osoby
wykonuj ce czynno ci na rzecz jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 2, oraz
delegowane do pracy lub wyznaczone do pełnienia słu by w tej jednostce, s
obowi zane zachowa w tajemnicy informacje, z którymi zapoznały si w toku
wykonywanych czynno ci - na zasadach i w trybie okre lonych w odr bnych
przepisach.
2. Zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, obowi zuje równie po ustaniu
zatrudnienia, zako czeniu pełnienia słu by lub okresu delegowania, a tak e
wykonywania czynno ci w jednostce, o której mowa w art. 3 ust. 2.”;
18) art. 31 otrzymuje brzmienie:
„Art. 31. 1. Je eli podejrzenie popełnienia przest pstwa, o którym mowa w art. 299
lub w art. 165a Kodeksu karnego, wynika z posiadanych przez organ informacji
finansowej informacji, ich przetworzenia lub analizy, organ informacji finansowej
zawiadamia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przest pstwa oraz przekazuje mu
materiały uzasadniaj ce takie podejrzenie.
2. Je eli podstaw zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 była informacja o
transakcji podejrzanej przekazana przez instytucj obowi zan , organ informacji
finansowej przekazuje jej informacje o fakcie przekazania zawiadomienia.
3. W post powaniu prowadzonym na podstawie zawiadomienia o którym mowa w ust
1 stosuje si wobec powołanych na wiadka pracowników instytucji obowi zanych,
osób samodzielnie wykonuj cych zawód b d cych instytucjami obowi zanymi oraz
urz dników skarbowych i pracowników pełni cych słu b lub zatrudnionych w
jednostce, o której mowa w art. 3 ust. 2, ochron przewidzian w art. 184 Kodeksu
post powania karnego.”;
19) w art. 31a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1 Je eli z posiadanych przez organ informacji finansowej informacji, ich
przetworzenia lub analizy, wynika uzasadnione podejrzenie popełnienia
przest pstwa skarbowego organ informacji finansowej zawiadamia wła ciwy organ
Krajowej Administracji Skarbowej oraz przekazuje materiały uzasadniaj ce takie
podejrzenie.”
20) art. 33 otrzymuje brzmienie:
„Art. 33. 1. Organ informacji finansowej przekazuje, z zastrze eniem ust. 2,,
posiadane informacje, zgromadzone w trybie i zakresie okre lonym przepisami
prawa na pisemny i uzasadniony wniosek:
1) ministra wła ciwego do spraw wewn trznych lub osób przez niego
upowa nionych,
2) Szefów: Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Słu by
Kontrwywiadu Wojskowego, Słu by Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura
Antykorupcyjnego lub osób przez nich upowa nionych
- w zakresie ich kompetencji ustawowych.
2. Informacje, o których mowa w art. 8 ust. 1, organ informacji finansowej przekazuje
ministrowi wła ciwemu do spraw wewn trznych oraz Szefom: Agencji
Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Słu by Kontrwywiadu
Wojskowego, Słu by Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
na pisemny i uzasadniony wniosek, zło ony za zgod Prokuratora Generalnego.
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3. Posiadane informacje zgromadzone w trybie i zakresie okre lonym przepisami
prawa, mog by udost pniane przez organ informacji finansowej na pisemny i
uzasadniony wniosek:
1) ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych, dyrektorów izb
administracji skarbowej oraz dyrektorów wojewódzkich inspektoratów
skarbowych - wył cznie w zakresie ich zada ustawowych;
2) Przewodnicz cego Komisji Nadzoru Finansowego lub osób przez niego
upowa nionych - wył cznie w sprawach zwi zanych z wykonywaniem
nadzoru bankowego, w sprawach zwi zanych z wykonywaniem nadzoru nad
działalno ci ubezpieczeniow oraz w stosunku do firm inwestycyjnych i
banków powierniczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi oraz podmiotów, o których mowa w art. 71 ust. 1
tej ustawy, zagranicznych osób prawnych prowadz cych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej działalno maklersk w zakresie obrotu towarami
giełdowymi, towarowych domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26
pa dziernika 2000 r. o giełdach towarowych oraz w stosunku do funduszy
inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i Krajowego Depozytu
Papierów Warto ciowych S.A.;
3) Prezesa Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszcz dno ciowo-Kredytowej lub osób
przez niego upowa nionych - wył cznie w sprawach zwi zanych z
wykonywaniem
nadzoru
nad
działalno ci
spółdzielczych
kas
oszcz dno ciowo-kredytowych;
4) Prezesa Najwy szej Izby Kontroli - w zakresie niezb dnym do
przeprowadzenia post powania kontrolnego.
4. W przypadkach okre lonych w ust. 1 i 3 organ informacji finansowej mo e
przekazywa informacje o transakcjach obj tych przepisami ustawy, równie z
własnej inicjatywy.
5. W zakresie informacji obj tych tajemnic bankow organ informacji finansowej
przekazuje i udost pnia informacje organom, o których mowa w ust. 2, zgodnie z
zakresem upowa nie i trybem okre lonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z pó n. zm.35)).
6. Informacje zwi zane z wprowadzaniem do systemu finansowego warto ci
maj tkowych pochodz cych z nielegalnych lub nieujawnionych ródeł, a tak e z
finansowaniem terroryzmu, mog
by udost pniane przez organ informacji
finansowej zagranicznym instytucjom, o których mowa w art. 4 pkt 7, na zasadzie
wzajemno ci, w trybie okre lonym w dwustronnych porozumieniach zawartych przez
dyrektora jednostki, o której mowa w art. 3 ust 2, tak e za pomoc elektronicznych
no ników informacji.”;
7. Osoby, które weszły w posiadanie informacji uzyskanych w trybie okre lonym w
ust. 1-3, s obowi zane chroni informacje prawnie chronione, na zasadach i w
trybie okre lonym w odr bnych przepisach. Zachowanie tajemnicy obowi zuje
równie po ustaniu stosunku pracy, wykonywania czynno ci na podstawie umów
prawa cywilnego lub ustaniu słu by.
8. Obowi zek zachowania w tajemnicy uzyskanych na podstawie ustawy informacji,
do których nie stosuje si przepisów odr bnych ustaw reguluj cych zasady ich
ochrony, obejmuje równie pracowników instytucji obowi zanych, izb gospodarczych
zrzeszaj cych instytucje obowi zane, banków zrzeszaj cych banki spółdzielcze oraz
osoby wykonuj ce na ich rzecz czynno ci na podstawie umów prawa cywilnego.
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Zachowanie tajemnicy obowi zuje równie po ustaniu stosunku pracy lub
zaprzestaniu wykonywania czynno ci na podstawie umów prawa cywilnego.”;
19) u yte w art. 7 w ust. 1, w art. 8 w ust. 4b, w art. 8a w ust. 1, w art. 8c w ust. 4 i 5,
w art. 9k w ust. 2, w art. 10 w ust. 1,2 i 3, w art. 10a w ust. 2 w art. 11, w art. 12 w
ust. 2, w art. 14 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia, w art. 15, w 15a w ust. 1
wprowadzenie do wyliczenia i w pkt 1 oraz w ust. 3, w art. 16 w ust. 1 i 2, w art. 18a
w ust. 1 i 2, w art. 19 w ust. 1, w art. 20d, 20e i 20g, w art. 27 wprowadzenie do
wyliczenia, w art. 29, w art. 31 w ust. 1 i 2, w art. 32 i 34, w art. 35 w ust. 1 w pkt 1 i 3
oraz w art. 36 w pkt 1i 2 w ró nej liczbie i przypadku, wyrazy „Generalny Inspektor”
zast puje si u ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „organ informacji
finansowej”;
20) u yte w art. 8d w ust. 4 i 5, w art. 20h w ust. 1 i 5, w art. 37b w ust. 2 – 4 i 7 w
ró nej liczbie i przypadku, wyrazy „minister wła ciwy do spraw instytucji finansowych”
zast puje si u ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „minister
wła ciwy do spraw finansów publicznych”.
Art. 34. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr
42, poz. 276) w art. 43d ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komendant Główny Stra y Granicznej, minister wła ciwy do spraw finansów
publicznych oraz Komendant Głównej Pa stwowej Stra y Po arnej zapewniaj
szkolenie, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariuszom Stra y Granicznej, urz dnikom
skarbowym oraz stra akom, którzy mog zetkn si ze ródłami niekontrolowanymi
w zwi zku z pełnion słu b lub wykonywaniem czynno ci słu bowych.”.
Art. 35. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic towarami,
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a
tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa (Dz. U. z 2004 r.
Nr 229, poz. 2315) art. 32 otrzymuje brzmienie:
„Art. 32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje si przepisy
ustawy z dnia o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. Nr ... poz. ... ).”.
Art. 36. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie
prowadzenia bada , produkcji, składowania i u ycia broni chemicznej oraz o
zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. Nr 76, poz. 812) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z
dnia … o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. Nr ... poz. ... ) oraz przepisy art.
29-31 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic towarami,
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a
tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie
niektórych ustaw.”;
2) w art. 18 uchyla si ust. 2.
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Art. 37. W ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z pó n.
zm.36)) w art. 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Organ podatkowy, który w toku prowadzonej kontroli stwierdzi nieprawidłowo ci, o
których mowa w ust. 1 i 2, wydaje decyzj okre laj c nienale n kwot , o której
mowa w ust. 3, i ustalaj c kwot dodatkow , o której mowa w ust. 2, podlegaj ce
przekazaniu do bud etu pa stwa.”.
Art. 38. W ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o andarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porz dkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z pó n. zm.37)) w art. 14:
1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Agencj Bezpiecze stwa Wewn trznego, Policj , Stra
Graniczn , organami
Krajowej Administracji Skarbowej, Biurem Ochrony Rz du, stra ami ochrony kolei
oraz innymi organami uprawnionymi do wykonywania czynno ci operacyjnorozpoznawczych, a tak e organami uprawnionymi do prowadzenia dochodze w
sprawach o przest pstwa oraz organami, którym przysługuj
uprawnienia
oskar yciela publicznego, i organami uprawnionymi do nakładania grzywien w
drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia,”;
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, zakres i tryb
współdziałania andarmerii Wojskowej z Agencj Bezpiecze stwa Wewn trznego,
Policj , Stra
Graniczn , organami Krajowej Administracji Skarbowej, Biurem
Ochrony Rz du oraz innymi organami uprawnionymi do wykonywania czynno ci
operacyjno-rozpoznawczych, a tak e organami uprawnionymi do prowadzenia
dochodze w sprawach o przest pstwa oraz organami, którym przysługuj
uprawnienia oskar yciela publicznego, i organami uprawnionymi do nakładania
grzywien w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia, z uwzgl dnieniem
wła ciwo ci i kompetencji tych organów oraz zada andarmerii Wojskowej.”.
Art. 39. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i
przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1585 i Nr 220, poz. 1600) art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. Podmiotami uprawnionymi, w zakresie swoich zada ustawowych, do
otrzymywania informacji kryminalnych z Centrum, zwanymi w niniejszej ustawie
"podmiotami uprawnionymi", s :
1) organy prokuratury;
2) organy Policji;
3) Centralne Biuro Antykorupcyjne;
4) organy Stra y Granicznej;
5) organy Krajowej Administracji Skarbowej;
6) wywiad skarbowy;
7) organ informacji finansowej;
8) Biuro Ochrony Rz du;
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9)

andarmeria Wojskowa;

10) organy administracji publicznej
cudzoziemców i repatriacji;

wła ciwe

w

sprawach

obywatelstwa,

11) Szef Słu by Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef Słu by Wywiadu
Wojskowego;
12) Przewodnicz cy Komisji Nadzoru Finansowego lub upowa niony przez niego
przedstawiciel;
13) nadle niczowie i dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Pa stwowych;
14) dyrektorzy parków narodowych.”.
Art. 40. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U z 2005 r. Nr 239, poz.
2019, z pó n. zm.38)) w art. 144 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) statki jednostek sił zbrojnych, jednostek organizacyjnych resortu spraw
wewn trznych, Krajowej Administracji Skarbowej oraz jednostek ratowniczych,”.
Art. 41. W ustawie z dnia 6 wrze nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2088, z pó n. zm.39)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 42 w ust. 3:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) urz dach administracji skarbowej;”,
b) uchyla si pkt 3;
2) w art. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Inspekcja współdziała w szczególno ci z: Policj , Agencj Bezpiecze stwa
Wewn trznego, Agencj Wywiadu, Biurem Ochrony Rz du, andarmeri Wojskow ,
Stra
Graniczn , Krajow Administracj Skarbow , Pa stwow Inspekcj Pracy,
Inspekcj Handlow , Inspekcj Ochrony rodowiska, Inspekcj Weterynaryjn i
zarz dcami dróg - w zakresie bezpiecze stwa i porz dku ruchu na drogach
publicznych oraz zwalczania przest pstw i wykrocze drogowych dokonywanych w
zakresie transportu drogowego lub w zwi zku z tym transportem, z uwzgl dnieniem
wła ciwo ci i kompetencji tych organów oraz zada Inspekcji.”;
3) w art. 89 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) urz dnicy skarbowi;”.
Art. 42. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 z pó n. zm.40)) wprowadza si
nast puj ce zmiany:
1) art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art. 11. Przy Radzie Ministrów działa Kolegium do Spraw Słu b Specjalnych, zwane
dalej "Kolegium", jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach programowania,
49

Projekt z dnia 10 sierpnia 2007 r.

nadzorowania i koordynowania działalno ci ABW, AW, Słu by Kontrwywiadu
Wojskowego, Słu by Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
zwanych dalej "słu bami specjalnymi", oraz podejmowanych dla ochrony
bezpiecze stwa pa stwa działa Policji, Stra y Granicznej, andarmerii Wojskowej,
Słu by Wi ziennej, Biura Ochrony Rz du, Krajowej Administracji Skarbowej, organu
informacji finansowej oraz słu b rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej.”;
2) w art. 12 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) koordynowania działalno ci ABW, AW, Słu by Kontrwywiadu Wojskowego,
Słu by Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a tak e
działalno ci słu b specjalnych z Policj , Stra Graniczn , andarmeri Wojskow ,
Biurem Ochrony Rz du, Krajow Administracj Skarbow , organem informacji
finansowej i słu bami rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich
współdziałania w dziedzinie ochrony bezpiecze stwa pa stwa,”;
3) w art. 13 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych - w odniesieniu do
działalno ci Krajowej Administracji Skarbowej oraz organu informacji finansowej.”.
Art. 43. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz.
1178, z pó n. zm.41)) u yte w art. 32a wyrazy „kontroli skarbowej” zast puje si
wyrazami „Inspekcji Skarbowej”.
Art. 44. W ustawie z dnia 30 pa dziernika 2002 r. o pomocy publicznej dla
przedsi biorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U Nr 213, poz. 1800,
z pó n. zm.42)) w art. 32a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Nie podlegaj restrukturyzacji równie zaległo ci podatkowe i celne okre lone w
decyzji wła ciwego organu podatkowego oraz nale no ci z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
wiadcze Pracowniczych, wpłat do Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz opłat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony
rodowiska i gospodarki wodnej oraz opłat za u ytkowanie wieczyste gruntów Skarbu
Pa stwa, okre lone w wyniku post powania kontrolnego, je eli zaległo ci te zostały
okre lone jako wynikaj ce z czynno ci prawnych maj cych na celu obej cie
przepisów podatkowych, o nale no ciach celnych, o ubezpieczeniach społecznych
lub przepisów dotycz cych wymiaru i poboru tych nale no ci.”.
Art. 45. W ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udost pnianiu informacji
gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424, z pó n. zm.43)) w art. 16 w ust. 1:
1) pkt 4 i 5 otrzymuj brzmienie:
„4) minister wła ciwy do spraw finansów publicznych w zakresie niezb dnym do
realizacji zada , o których mowa w art. 111 ustawy o Krajowej Administracji
Skarbowej;
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5) organ informacji finansowej - w zakresie niezb dnym do przeprowadzania
post powania kontrolnego okre lonego w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o
przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego warto ci maj tkowych
pochodz cych z nielegalnych lub nieujawnionych ródeł oraz o przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z pó n. zm.); ”;
2) uchyla si pkt 7;
3) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) organy Krajowej Administracji Skarbowej - w zwi zku z tocz cym si przeciwko
osobie fizycznej post powaniem karnym lub karnym skarbowym albo w zwi zku z
tocz cym si post powaniem karnym lub karnym skarbowym o przest pstwo lub
przest pstwo skarbowe popełnione w zwi zku z działaniem osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadaj cej osobowo ci prawnej oraz w zakresie
niezb dnym do przeprowadzania kontroli celnej i kontroli podatkowej.”.
Art. 46. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 16, poz. 94) w art. 62:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stra ochrony kolei zobowi zana jest do współdziałania z Policj , Stra
Graniczn , andarmeri Wojskow , organami Krajowej Administracji Skarbowej i
Inspekcj Transportu Drogowego.”;
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister wła ciwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem wła ciwym do
spraw finansów publicznych, okre li, w drodze rozporz dzenia, formy współdziałania
stra y ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej, uwzgl dniaj c w
szczególno ci: sprawy wymagaj ce współdziałania, sposób wymiany informacji
dotycz cych spraw wymagaj cych współdziałania, zasady koordynacji wspólnych
przedsi wzi .”.
Art. 47. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalno ci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr
124, poz. 1151, z pó n. zm.44)) w art. 19 w ust. 2:
1) w pkt 6 wst p do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych, w zwi zku z prowadzon przez
dyrektora wojewódzkiego inspektoratu skarbowego:”;
2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) organu informacji finansowej, w zakresie wykonywania przez niego zada
okre lonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego warto ci maj tkowych pochodz cych z
nielegalnych lub nieujawnionych ródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z pó n. zm.45));”;
3) w pkt 11 wst p do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„naczelnika urz du administracji skarbowej, w zwi zku z prowadzon przez niego:”.
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Art. 48. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz.
1188, z pó n. zm.46)) u yte w art. 41 ust. 2 wyrazy „organy kontroli skarbowej”
zast puje si wyrazami „dyrektorów wojewódzkich inspektoratów skarbowych”.
Art. 49. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pó n. zm.47)):
1) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wojewódzki konserwator zabytków, organy Policji, Stra y Granicznej i Krajowej
Administracji Skarbowej s zobowi zane niezwłocznie przekazywa , w celu uj cia w
wykazie, Generalnemu Konserwatorowi Zabytków informacji o zabytku skradzionym
lub wywiezionym za granic niezgodnie z prawem.”;
2) w art. 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. O cofni ciu pozwolenia Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia
niezwłocznie wła ciwego miejscowo dyrektora izby administracji skarbowej.”;
3) w art. 100 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rzeczoznawca ma prawo do wydawania ocen i opinii na rzecz organów ochrony
zabytków, organów wymiaru sprawiedliwo ci, prokuratury, Policji, organów Krajowej
Administracji Skarbowej, Stra y Granicznej, Najwy szej Izby Kontroli oraz Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.”.
Art. 50. W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29,
poz. 257 z pó n. zm.48)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) skład podatkowy - miejsce okre lone w zezwoleniu wydanym przez wła ciwego
naczelnika urz du administracji skarbowej, podlegaj ce szczególnemu nadzorowi
podatkowemu na podstawie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej, w którym
wyroby akcyzowe zharmonizowane s obj te procedur zawieszenia poboru akcyzy i
mog by poddane czynno ciom zgodnie z ustalonymi warunkami;”;
2) w art. 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Je eli nie mo na ustali wła ciwo ci miejscowej w sposób okre lony w ust. 1-4,
wła ciwym organem podatkowym jest naczelnik urz du administracji skarbowej
okre lony w rozporz dzeniu wydanym na podstawie art. .... ustawy z dnia ................
o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. Nr ...., poz. .....).”
3) w art. 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Naczelnik nie cofa zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, je eli
podatnik dokona zapłaty zaległo ci z tytułu cła, podatków stanowi cych dochód
bud etu pa stwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w terminie 7 dni,
licz c od dnia ujawnienia zaległo ci, z tym e w przypadku gdy zobowi zanie
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podatkowe zostało okre lone przez organ podatkowy w terminie 7 dni, licz c od dnia
dor czenia decyzji okre laj cej kwot zobowi zania.”;
4) u yte w art. 5 w ust. 2 i w ust. 3 w zdaniu wst pnym, w ust. 4 i 7, w art. 13 w ust. 1,
3, 4 i 6, w art. 14, w art. 15, w art. 20 w ust. 2-5, w art. 21 w ust 3, w art. 22 w ust. 2,
w art. 27 w ust. 1, 3, w ust. 4 w pkt 2 i w ust. 5, w art. 29 w ust. 5, w art. 32 w ust. 1 i
4, w art. 34 w ust. 1, w art. 35 w ust. 1, w ust. 2 w zdaniu wst pnym i w pkt 1, w ust. 4
i 5, w art. 36 w ust. 1, 4 i 6, w art. 37 w ust 1 i 5, w art. 40 w ust. 1, w art. 42 w ust. 4
w pkt 1, w art. 43 w ust. 4, w art. 44 w ust. 1, w ust. 2 w pkt 5 i w ust. 7, w art. 45 w
ust. 1, 4 i 5, w art. 46 w ust. 3, w art. 48 w ust. 1, w art. 50, w art. 51, w art. 55 w ust.
1 w pkt 1, w art. 58 w ust. 2 w pkt 2 i 4, w art. 59 w ust. 1 i 3, w art. 60 w ust. 4, w art.
76 w ust. 1, w art. 81 w ust. 1 w pkt 1, w art. 82 w ust. 4, w art. 86 w ust. 4, w art. 88
w ust. 5, w art. 91, w art. 93 w ust. 2, w art. 96 w ust 1, w art. 97, w art. 98 w ust. 1 w
pkt 1 i w ust. 2, w art. 100 w ust. 1, w art. 101 w ust. 2 w pkt 1 oraz w art. 102 w ust. 6
w pkt 2, w ró nej liczbie i przypadku, wyrazy „naczelnik urz du celnego” zast puje
si u ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „naczelnik urz du
administracji skarbowej” a wyrazy „dyrektor izby celnej” wyrazami „dyrektor izby
administracji skarbowej”;
5) u yte w art. 2 w pkt 8, w art. 7 w ust. 1, w art. 13 w ust. 7, w art. 18 w ust. 1, w art.
19 w ust. 1, w art. 27 w ust. 5, w art. 29 w ust. 3 w pkt 2, w art. 39 w ust. 5 w pkt 1, w
art. 42 w ust. 4 w pkt 2, w art. 54 w ust. 2, w art. 78 w ust. 1 w zdaniu wst pnym, w
art. 84 w ust. 3, w art. 100 w ust. 2, w ró nej liczbie i przypadku, wyst puj ce
rozdzielnie lub ł cznie w jednym przepisie, wyrazy „urz d celny” i „izba celna”
zast puje si u ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „urz d
administracji skarbowej” lub „izba administracji skarbowej”.
Art. 51. W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574
oraz z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 21, poz.
125) w art. 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Inspektorzy przy wykonywaniu swoich czynno ci współdziałaj z organami
Inspekcji Jako ci Handlowej Artykułów Rolno-Spo ywczych, Krajowej Administracji
Skarbowej, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Pa stwowej Stra y Rybackiej, Stra y
Granicznej oraz z terenowymi organami administracji morskiej.”
Art. 52. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr
54, poz. 535 z pó n. zm.49)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 3:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nieposiadaj cych stałego miejsca zamieszkania lub siedziby albo stałego miejsca
prowadzenia działalno ci na terytorium kraju - wła ciwym organem podatkowym jest
naczelnik urz du administracji skarbowej okre lony w rozporz dzeniu wydanym na
podstawie art.... ustawy z dnia.... o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. Nr....);”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Je eli nie mo na ustali wła ciwo ci miejscowej w sposób okre lony w ust. 1-3a,
wła ciwym organem podatkowym jest naczelnik urz du administracji skarbowej
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okre lony w rozporz dzeniu wydanym na podstawie art.... ustawy z dnia.... o
Krajowej Administracji Skarbowej.”;
2) w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 oraz w art. 33 ust. 2 i 3, słu y odwołanie do
dyrektora izby administracji skarbowej, za po rednictwem naczelnika urz du
administracji skarbowej, który wydał decyzj .”;
3) art. 35 otrzymuje brzmienie:
„Art. 35. Kopie decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, lub innych
orzecze wydanych w sprawie podatku z tytułu importu towarów naczelnik urz du
administracji skarbowej i dyrektor izby administracji skarbowej s obowi zani
przesła w terminie 5 dni do urz du administracji skarbowej wła ciwego dla
podatnika w sprawie rozlicze podatku.”;
4) w art. 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio do decyzji dyrektora izby celnej.”;
5) w art. 87 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Z zastrze eniem ust. 3 i 3a, zwrot ró nicy podatku nast puje na rachunek
bankowy podatnika w banku maj cym siedzib na terytorium kraju wskazanym w
zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odr bnych przepisach, w terminie 60
dni od dnia zło enia rozliczenia przez podatnika. Je eli zasadno zwrotu wymaga
dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urz du administracji skarbowej mo e
przedłu y ten termin do czasu zako czenia post powania wyja niaj cego. Je eli
przeprowadzone post powanie wyka e zasadno zwrotu, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, urz d administracji skarbowej wypłaca podatnikowi nale n kwot wraz
z odsetkami w wysoko ci odpowiadaj cej opłacie prolongacyjnej stosowanej w
przypadku odroczenia płatno ci podatku lub jego rozło enia na raty.”;
6) w art. 103 ust. 1-3 otrzymuj brzmienie:
„1. Podatnicy s obowi zani, bez wezwania naczelnika urz du administracji
skarbowej, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesi czne w terminie do 25.
dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym powstał obowi zek podatkowy,
na rachunek urz du administracji skarbowej, z zastrze eniem ust. 2-4 i art. 33.
2. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, s obowi zani, bez wezwania
naczelnika urz du administracji skarbowej, do obliczania i wpłacania podatku za
okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesi ca nast puj cego po kwartale, w
którym powstał obowi zek podatkowy, na rachunek urz du administracji skarbowej.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 9 i 10, podatnicy s obowi zani, bez
wezwania naczelnika urz du skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w
terminie 14 dni od dnia powstania obowi zku podatkowego na rachunek urz du
skarbowego.”;
7) w art. 106 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem
wła ciwym do spraw informatyzacji, mo e okre li , w drodze rozporz dzenia, zasady
przechowywania oraz tryb udost pniania organowi podatkowemu faktur przesyłanych
drog elektroniczn , uwzgl dniaj c przepisy prawa Wspólnot Europejskich, potrzeb
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zapewnienia kontroli prawidłowo ci rozliczania podatku oraz stosowane techniki w
zakresie przesyłania danych w formie elektronicznej i kodowania tych danych.”;
8) w art. 109 w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) je eli przed dniem wszcz cia kontroli przez naczelnika urz du administracji
skarbowej lub dyrektora wojewódzkiego inspektoratu skarbowego podatnik dokonał
odpowiedniej zmiany deklaracji podatkowej oraz wpłacił do urz du administracji
skarbowej kwot wynikaj c ze zmiany deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za
zwłok ;”;
9) w art. 132:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku gdy pa stwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita
Polska, zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, składa si do naczelnika urz du
administracji skarbowej okre lonego w rozporz dzeniu wydanym na podstawie art. ...
ustawy z dnia.... o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. Nr....).”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Naczelnik urz du administracji skarbowej, okre lony w rozporz dzeniu wydanym
na podstawie art. ... ustawy z dnia.... o Krajowej Administracji Skarbowej,
potwierdzaj c zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, nadaje z wykorzystaniem drogi
elektronicznej podmiotowi zagranicznemu numer identyfikacyjny na potrzeby
wykonywanych przez niego usług elektronicznych.”,
c) ust. 6 i 7 otrzymuj brzmienie:
„6. Podmiot zagraniczny zidentyfikowany zgodnie z ust. 5 jest obowi zany do
zawiadomienia naczelnika urz du administracji skarbowej, okre lonego w
rozporz dzeniu wydanym na podstawie art. .... ustawy z dnia.... o Krajowej
Administracji Skarbowej, o wszelkich zmianach danych obj tych zgłoszeniem, o
którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni, licz c od dnia, w którym nast piła zmiana.
7. W przypadku gdy podmiot zagraniczny zidentyfikowany zgodnie z ust. 5:
1) zawiadomi naczelnika urz du administracji skarbowej okre lonego w
rozporz dzeniu wydanym na podstawie art. .... ustawy z dnia.... o Krajowej
Administracji Skarbowej, o zaprzestaniu wykonywania czynno ci, o których
mowa w ust. 1, lub
2) nie zawiadomi naczelnika urz du administracji skarbowej okre lonego w
rozporz dzeniu wydanym na podstawie art. ... ustawy z dnia.... o Krajowej
Administracji Skarbowej, o zaprzestaniu wykonywania usług, o których mowa
w ust. 1, lecz nie składa deklaracji VAT, o której mowa w art. 133 ust. 1, przez
kolejne trzy kwartały, lub
3) nie spełnia warunków niezb dnych do korzystania z procedur szczególnych
okre lonych w niniejszym rozdziale, lub
4) stale narusza zasady korzystania z procedur szczególnych okre lonych w
niniejszym rozdziale
- naczelnik urz du administracji skarbowej okre lony w rozporz dzeniu wydanym na
podstawie art. ... ustawy z dnia.... o Krajowej Administracji Skarbowej, zawiadomi
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podmiot zagraniczny o wyga ni ciu identyfikacji tego podmiotu na potrzeby VAT na
terytorium Wspólnoty.”;
10) w art. 133:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane zgodnie z art. 132 ust. 5 na potrzeby VAT
s obowi zane drog elektroniczn składa do naczelnika urz du administracji
skarbowej okre lonego w rozporz dzeniu wydanym na podstawie art.... ustawy z
dnia.... o Krajowej Administracji Skarbowej, deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT,
zwane dalej «deklaracjami VAT».”;
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Podmioty zagraniczne s obowi zane do wpłacania kwot VAT w złotych polskich
w terminie, o którym mowa w ust. 2, na rachunek bankowy urz du administracji
skarbowej okre lonego w rozporz dzeniu wydanym na podstawie art. ... ustawy z
dnia.... o Krajowej Administracji Skarbowej.”;
11) u yte w art. 3 w ust. 1 i w ust. 3 w pkt 1, w art. 10 w ust. 6 i 8, w art. 14 w ust. 1 w
pkt 2 i w ust. 5 w pkt 2, w art. 15 w ust. 3b, w art. 21 w ust. 1 i 3, w art. 23 w ust. 5, 7 i
9, w art. 24 w ust. 4 i 7, w art. 33 w ust. 2, 3 i 6, w art. 34 w ust. 1, w art. 37 w ust. 1,
w art. 38 w ust. 2, w art. 39, w art. 43 w ust. 5, w art. 53 w ust. 6, w art. 86 w ust. 5a i
5b, w art. 90 w ust. 8, w art. 96 w ust. 1, 4, 6, 8, 9, 12 i 13, w art. 97 w ust. 1, 4, 7, 8,
9, 13, 14, 15, 17 i 19, w art. 99 w ust. 2, 4 i 12, w art. 100 w ust. 3 w pkt 1, w art. 103
w ust. 5, w art. 105 w ust. 1 w zdaniu wst pnym, w art. 109 ust. 2, 4 i 5 i w ust. 13, w
art. 110, w art. 113 w ust. 4, w ust. 5 w zdaniu wst pnym i w ust. 7, w art. 114 w ust.
1 i 4, w art. 120 w ust. 5 i 13, w art. 123 w ust. 3 oraz w art. 127 w ust. 4 w pkt 1 i 4 i
w ust. 8 w pkt 2, w ró nej liczbie i przypadku, wyrazy „naczelnik urz du celnego”,
„naczelnik urz du skarbowego”, zast puje si u ytymi w odpowiedniej liczbie i
przypadku wyrazami „naczelnik urz du administracji skarbowej”;
12) u yte w art. 2 pkt 8 i 13, w art. 3 w ust. 2 w zdaniu wst pnym, w art. 13 w ust. 4 w
pkt 4, w art. 14 w ust. 9, w art. 19 w ust. 6, w art. 41 w ust. 11, w art. 42 w ust. 9, w
art. 83 w ust. 5 w pkt 2, w ust. 6 w pkt 3 i w ust. 15, w art. 87 w ust. 3a, w ust. 6 w
zdaniu wst pnym i w ust. 7, w art. 89a w ust. 5 i 6, w art. 97 w ust. 7, w art. 99 w ust.
1, 2, 8 i 11, w art. 100 w ust.1 w zdaniu wst pnym, w art. 103 w ust. 1-3, w art. 105 w
ust. 4, w art. 109 w ust. 3 i w ust. 8 w pkt 1, w art. 111 w ust. 5, w art. 113, w ust. 5 w
pkt 2, w art. 117 w pkt 3, w art. 127 w ust. 8 w pkt 5 oraz w art. 128 w ust. 2, 3 i 5, w
ró nej liczbie i przypadku, wyrazy „urz d celny” „urz d skarbowy” zast puje si
u ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „urz d administracji skarbowej”;
13) w art. 99 w ust. 12, w art. 109 w ust. 2, 4 i 5, w art. 110 skre la si wyrazy „lub
organ kontroli skarbowej”.
Art. 53. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386, z po n. zm.50)) w art. 21 ust. 2a
otrzymuje brzmienie:
„2a. Prezes Agencji mo e powierzy , w drodze umowy, wykonywanie zada w
zakresie wydawania i po wiadczenia formularza T5 jednostkom organizacyjnym
Krajowej Administracji Skarbowej. Przepis ust. 2 stosuje si odpowiednio.”.
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Art. 54. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2004 r. Nr 68,
poz. 622, Nr 273, poz. 2703) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) art. 6. otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. Uprawnienia organów celnych do wykonywania czynno ci kontrolnych w
ramach dozoru celnego (kontrola celna) oraz zakres tych czynno ci okre la ustawa z
dnia …………. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. Nr ……, poz. ………)..”;
2) w art.18 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Rozporz dzenie powinno uwzgl dnia wła ciwo urz dów administracji skarbowej
do dokonywania czynno ci okre lonych przepisami prawa celnego w zale no ci od
rodzaju towarów lub procedur celnych, a w zakresie wymogów, jakie musi spełnia
miejsce wyznaczone lub uznane - konieczno skutecznego sprawowania dozoru
celnego.”;
3) art. 69 otrzymuje brzmienie:
„Art. 69. 1. Organami celnymi s :
1) naczelnik urz du administracji skarbowej - jako organ pierwszej instancji;
2) dyrektor izby administracji skarbowej - jako:
a) organ odwoławczy od decyzji naczelnika urz du administracji skarbowej,
b) organ pierwszej instancji w sprawach:
-

okre lonych w przepisach prawa celnego oraz przepisach odr bnych:

-

wynikaj cych
skarbowej,

z

kontroli

przeprowadzonych

przez

dyrektora

inspekcji

c) organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji,
chyba e przepis szczególny stanowi inaczej;
3) minister wła ciwy do spraw finansów publicznych - jako:
a) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia z urz du niewa no ci
decyzji ostatecznej dyrektora izby administracji skarbowej,
b) organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji
oraz decyzji, o których mowa w art. 70 ust. 2 pkt 2.
2. Organami wy szego stopnia s organy odwoławcze.”;
4) art. 70 otrzymuje brzmienie:
„Art. 70. 1. Organem celnym wła ciwym w sprawach, o których mowa w:
1) art. 76, art. 94 ust. 2 lit. b i ust. 4, art. 100, art. 167 ust. 3, art. 172 ust. 2 i 3,
art. 191, art. 224 i art. 229 Wspólnotowego Kodeksu Celnego,
2) art. 292 ust. 5, art. 313b, art. 324a, art. 324d, art. 324e, art. 372 ust. 1 lit. a, e, f i
h, art. 403 ust. 1, art. 500 i art. 804 Rozporz dzenia Wykonawczego,
1) art. 18, art. 31 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 34, art. 64 ust. 2, art. 65
ust. 2 i art. 96 ust. 1 pkt 3-6 ustawy
- jest dyrektor izby administracji skarbowej.
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2. Wyznaczone przez ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych organy
celne, o których mowa w art.69 ust.1 pkt 2, s wła ciwe w sprawach dotycz cych:
1) pozwole na korzystanie z procedury TIR;
2) wi

cej informacji taryfowej i wi

cej informacji o pochodzeniu towaru;

3) prowadzenia listy agentów celnych oraz wydawania decyzji w sprawach wpisu
osoby na list agentów celnych, skre lenia osoby z listy agentów celnych i
zawieszenia w działalno ci agenta celnego;
4) wydawania decyzji w sprawach ochrony praw własno ci intelektualnej.
3. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporz dzenia,
wyznaczy dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej wła ciwych do
prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 2. Rozporz dzenie powinno szczegółowo
okre la zakres spraw, które mo e prowadzi wyznaczony dyrektor izby administracji
skarbowej, uwzgl dniaj c potrzeb sprawnego wykonywania zada oraz jednolito ci
post powania.
4. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporz dzenia, mo e
wyznaczy dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej wła ciwych do
prowadzenia spraw innych ni okre lone w ust. 2. Rozporz dzenie powinno
szczegółowo okre la zakres spraw, które mo e prowadzi wyznaczony dyrektor
izby administracji skarbowej, uwzgl dniaj c potrzeb sprawnego wykonywania zada
oraz jednolito ci post powania.”;
5) uchyla si art. 71;
6) art. 72 otrzymuje brzmienie:
„Art. 72. W przypadku sporu o wła ciwo , przepisy art. 19 i 20 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stosuje si odpowiednio.”;
7) w art. 96 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W zakresie przewidzianym dla organów celnych post powanie z towarami
obj tymi Wspóln Polityk Roln obejmuje czynno ci zwi zane z przywozem
towarów na obszar celny Wspólnoty i wywozem towarów z tego obszaru oraz:
1) sprawdzanie i potwierdzanie pozwole
certyfikatów przywozowych;

na przywóz lub wywóz oraz

2) przyjmowanie, sprawdzanie i potwierdzanie wniosków o refundacj ;
3) wydawanie pozwole na stosowanie procedury planowej;
4) zatwierdzanie magazynów ywno ciowych;
5) kontrol
zakładów produkcyjnych pod wzgl dem oceny mo liwo ci
wykonywania czynno ci dozoru celnego i kontroli celnej w miejscach, w
których towary s składowane lub przetwarzane przed wywozem z refundacj ;
6) kontrol zakładów produkcyjnych w zakresie dostosowania mo liwo ci
wytwórczych producenta do zgłoszonej i zarejestrowanej receptury, spełnienia
parametrów wytwarzanego towaru, wynikaj cych z receptury oraz weryfikacja
receptur;
7) inne czynno ci wynikaj ce z przepisów wspólnotowych reguluj cych Wspóln
Polityk Roln .”;
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8) w art. 98 w ust. 2 uchyla si pkt 3;
9) w art. 101 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kar pieni n uiszcza si gotówk w kasie urz du administracji skarbowej lub
przekazuje na rachunek bankowy wła ciwego organu celnego.”.
Art. 55. W ustawie z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach stosowanych w
medycynie weterynaryjnej (Dz. U. Nr 93, poz. 893) w art. 11 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje
brzmienie:
„5) ministrem wła ciwym do spraw finansów publicznych,”.
Art. 56. W ustawie z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.
Nr 93, poz. 896) w art. 69 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) ministrem wła ciwym do spraw finansów publicznych,”.
Art. 57. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206, z pó n. zm.51)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 2 pkt 4a i 4b otrzymuj brzmienie:
„4a) instytucja wła ciwa do spraw prowadzenia kontroli wyrywkowej - ministra
wła ciwego do spraw finansów publicznych;
4b)
instytucja wła ciwa do spraw wystawienia deklaracji zamkni cia pomocy ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych;”;
2) w art. 39 w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przedstawiciel Inspekcji Skarbowej;”;
4) w art. 42 w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Inspekcji Skarbowej;”.
Art. 58. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr
146, poz. 1546, z pó n. zm.52)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 52 ust. 2 wyrazy „organ kontroli skarbowej” zast puje si wyrazami „organ
podatkowy”;
2) w art. 281 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z zastrze eniem art. 282 i 283, informacje stanowi ce tajemnic zawodow mog
by ujawniane wył cznie na danie:
1) s du lub prokuratora, je eli s niezb dne w tocz cym si post powaniu karnym,
a w post powaniu cywilnym, je eli informacje nie dotycz osób trzecich
nieb d cych stron post powania;
2) organu Krajowej Administracji Skarbowej w zwi zku z tocz cym si przed
organem kontroli skarbowej post powaniem w sprawie o przest pstwo skarbowe
lub o wykroczenie skarbowe, je eli s niezb dne w tocz cym si post powaniu;
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3) Prezesa Najwy szej Izby Kontroli lub upowa nionego przez niego kontrolera w
zakresie danych dotycz cych jednostki kontrolowanej, niezb dnych do ustalenia
stanu faktycznego w prowadzonym post powaniu kontrolnym dotycz cym tej
jednostki okre lonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy szej Izbie
Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr
153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291);
4) biegłego rewidenta upowa nionego do badania sprawozda finansowych
podmiotu obowi zanego do zachowania tajemnicy zawodowej, je eli jest to
niezb dne do celów tego badania, na podstawie zawartej z nim umowy;
5) słu b ochrony pa stwa i ich upowa nionych pisemnie funkcjonariuszy lub
ołnierzy w zakresie niezb dnym do przeprowadzenia post powania
sprawdzaj cego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
6) Policji, je eli jest to konieczne do skutecznego zapobie enia popełnieniu
przest pstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na
zasadach i w trybie okre lonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o
Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z pó n. zm.53));
7) komornika s dowego w zwi zku z tocz cym si post powaniem egzekucyjnym,
je eli s niezb dne w tym post powaniu.”;
3) w art. 282 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) organowi informacji finansowej, Szefowi Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych, organom Krajowej Administracji Skarbowej - w zakresie, trybie i na
warunkach okre lonych w odr bnych ustawach;”.
Art. 59. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno ci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z po n. zm.54)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39. Organ ewidencyjny jest obowi zany do przekazania drog elektroniczn , w
terminie 7 dni od dnia wydania decyzji, informacji o wykre leniu przedsi biorcy z
ewidencji wła ciwemu ze wzgl du na ostatnie miejsce zamieszkania przedsi biorcy:
urz dowi statystycznemu, naczelnikowi urz du administracji skarbowej oraz
oddziałowi Zakładu Ubezpiecze Społecznych.”;
2) w art. 80 w ust. 2 dodaje si pkt 5 w brzmieniu:
„5) kontrola prowadzona jest w zakresie i trybie okre lonym w dziale V ustawy z
dnia......o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z ......Nr.....poz.....).”;
3) w art. 82 w ust. 1 dodaje si pkt 8 w brzmieniu:
„8) kontrola prowadzona jest w zakresie i trybie okre lonym w dziale IV rozdział 4
ustawy z dnia......o Krajowej Administracji Skarbowej.”;
4) w art. 83 w ust. 2 dodaje si pkt 9 w brzmieniu:
„9) kontrola prowadzona jest w zakresie i trybie okre lonym w dziale IV rozdział 4
ustawy z dnia......o Krajowej Administracji Skarbowej.”;
5) w art. 84 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) szczególnym nadzorem podatkowym, na podstawie ustawy z dnia ………………
o Krajowej Administracji Skarbowej;”.
Art. 60. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800, z pó n. zm.55)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wywiad skarbowy – dla własnych potrzeb.”;
2) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem
wła ciwym do spraw ł czno ci mo e okre li , w drodze rozporz dzenia,
szczegółowe warunki wykonywania działalno ci telekomunikacyjnej, a tak e
u ywania urz dze radiowych przez wywiad skarbowy, uwzgl dniaj c zakres zada
wykonywanych przez wywiad.”
Art. 61. W ustawie z dnia 30 lipca 2004 r. o uposa eniu posłów do Parlamentu
Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 187, poz. 1925 i z
2006 r. Nr 104, poz. 708) w art. 3a:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeden egzemplarz o wiadczenia o stanie maj tkowym Marszałek Sejmu
przekazuje do urz du administracji skarbowej wła ciwego ze wzgl du na miejsce
zamieszkania posła do Parlamentu Europejskiego.”;
2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Analizy danych zawartych w o wiadczeniach o stanie maj tkowym dokonuj
wła ciwe urz dy administracji skarbowej. S one uprawnione do porównania tre ci
analizowanego o wiadczenia z tre ci uprzednio zło onych o wiadcze oraz z
doł czon kopi rocznego zeznania podatkowego (PIT). Wyniki analizy przedstawia
si Marszałkowi Sejmu, który podaje je do wiadomo ci publicznej w formie zapisu
elektronicznego.”.

Art. 62. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z 2006 r. Nr 137,
poz. 971) w art. 8 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaległo ci podatkowych i celnych okre lonych w decyzji wła ciwego organu
podatkowego lub organu celnego,”.

Art. 63. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2005 r. Nr 249, poz. 2104, z pó n. zm.56)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 13 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Minister Finansów podaje do publicznej wiadomo ci wykaz osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj cych osobowo ci prawnej,
którym umorzono zaległo ci podatkowe, odsetki za zwłok lub opłaty prolongacyjne
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w kwocie przewy szaj cej 5.000 zł, wraz ze wskazaniem wysoko ci umorzonych
kwot i przyczyn umorzenia, w terminie 3 miesi cy od dnia wydania przez naczelnika
urz du administracji skarbowej lub dyrektora izby administracji skarbowej decyzji, o
których mowa w art. 67a § 1 pkt 3, art. 67b, art. 67c § 2 oraz w art. 67d ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pó n.
zm.57)), zwanej dalej "Ordynacj podatkow ".”;
2) w dziale I po rozdziale 4 dodaje si rozdział 4a w brzmieniu:
„Rozdział 4a
Zakres odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Art. 47a. Odpowiedzialno ci
podlegaj :

za

naruszenie

dyscypliny

finansów

publicznych

1) osoby wchodz ce w skład organu wykonuj cego bud et lub plan finansowy
jednostki sektora finansów publicznych albo jednostki niezaliczanej do sektora
finansów publicznych otrzymuj cej rodki publiczne lub zarz dzaj cego
mieniem tych jednostek;
2) kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;
3) pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono
okre lone obowi zki w zakresie gospodarki finansowej lub czynno ci
przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych;
4) osoby gospodaruj ce rodkami publicznymi
niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

przekazanymi

jednostkom

Art. 47b. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
1) nieustalenie nale no ci Skarbu Pa stwa, jednostki samorz du terytorialnego
lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej
nale no ci w wysoko ci ni szej ni wynikaj ca z prawidłowego obliczenia;
2) niepobranie lub niedochodzenie nale no ci Skarbu Pa stwa, jednostki
samorz du terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych
albo pobranie lub dochodzenie tej nale no ci w wysoko ci ni szej ni
wynikaj ca z prawidłowego obliczenia;
3) niezgodne z przepisami umorzenie nale no ci Skarbu Pa stwa, jednostki
samorz du terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych
albo dopuszczenie do przedawnienia tej nale no ci;
4) niedochodzenie
pochodz cych:

nadmiernie

lub

nienale nie

pobranych

rodków

a) z bud etu Unii Europejskiej,
b) ze ródeł zagranicznych, niepodlegaj cych zwrotowi, innych ni wymienione
w lit. a.
2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika
jednostki sektora finansów publicznych do uszczuplenia wpływów nale nych
Skarbowi Pa stwa, jednostce samorz du terytorialnego lub innej jednostce sektora
finansów publicznych wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowi zków w
zakresie kontroli finansowej.
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3. Przepisy ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 nie maj zastosowania do nale no ci z tytułu
składek, do poboru których s obowi zani Zakład Ubezpiecze Społecznych i Prezes
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Art. 47c. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
1) nieprzekazanie do bud etu w nale nej wysoko ci pobranych dochodów
nale nych Skarbowi Pa stwa lub jednostce samorz du terytorialnego lub
nieterminowe przekazanie tych dochodów;
2) niedokonanie wpłaty do bud etu w nale nej wysoko ci nadwy ki dochodów
własnych przez jednostk bud etow , nadwy ki rodków obrotowych przez
zakład bud etowy albo cz ci zysku przez gospodarstwo pomocnicze
jednostki bud etowej lub nieterminowe dokonanie tej wpłaty.
Art. 47d. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przeznaczenie
dochodów, z wył czeniem dochodów własnych oraz dochodów gromadzonych na
rachunku funduszu motywacyjnego, uzyskiwanych przez jednostk bud etow na
wydatki ponoszone w tej jednostce.
Art. 47e. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
1) przekazanie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania;
2) nierozliczenie przekazanej dotacji lub nieterminowe rozliczenie tej dotacji;
3) nieustalenie kwoty dotacji podlegaj cej zwrotowi do bud etu.
Art.47f. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
1) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem okre lonym przez
udzielaj cego dotacj ;
2) nierozliczenie otrzymanej dotacji lub nieterminowe rozliczenie tej dotacji;
3) niedokonanie zwrotu dotacji w nale nej wysoko ci lub nieterminowe
dokonanie zwrotu tej dotacji.
Art. 47g. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie zmiany w
bud ecie lub planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych bez
upowa nienia albo z przekroczeniem zakresu upowa nienia.
Art. 47h. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze
rodków publicznych bez upowa nienia albo z przekroczeniem zakresu
upowa nienia.
2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika
jednostki sektora finansów publicznych do dokonania wydatku powoduj cego
przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym jednostki
wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowi zków w zakresie kontroli finansowej.
Art. 47i. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przeznaczenie rodków
rezerwy bud etowej na inny cel ni okre lony w decyzji o ich przyznaniu.
Art.47j. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
1) przyznanie lub przekazanie rodków pochodz cych z bud etu Unii
Europejskiej oraz innych rodków pochodz cych ze ródeł zagranicznych,
niepodlegaj cych zwrotowi, bez zachowania lub z naruszeniem procedur
obowi zuj cych przy ich przyznaniu lub przekazaniu;
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2) przyznanie lub przekazanie rodków na realizacj zada Wspólnej Polityki
Rolnej bez zachowania procedur obowi zuj cych przy uruchamianiu tych
rodków;
3) wykorzystanie
rodków, o których mowa w pkt 1, niezgodnie
przeznaczeniem lub niezgodnie z obowi zuj cymi procedurami.

z

Art.47k. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nieopłacenie przez
jednostk sektora finansów publicznych:
1) składek na ubezpieczenia społeczne,
2) składek na ubezpieczenie zdrowotne,
3) składek na Fundusz Pracy,
4) składek na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych,
5) wpłat na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- albo ich opłacenie w kwocie ni szej ni wynikaj ca z prawidłowego obliczenia lub z
przekroczeniem terminu zapłaty.
Art. 47l. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaci gni cie
zobowi zania bez upowa nienia albo z przekroczeniem zakresu upowa nienia do
zaci gania zobowi za jednostki sektora finansów publicznych.
Art. 47m. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie
zobowi zania jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata
odsetek, kar lub opłat.
2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika
jednostki sektora finansów publicznych do niewykonania zobowi zania jednostki,
którego termin płatno ci upłyn ł, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia
obowi zków w zakresie kontroli finansowej.
Art. 47n. 1. Naruszeniem
zamówienia publicznego:

dyscypliny

finansów

publicznych

jest

udzielenie

1) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie okre lonym w przepisach o
zamówieniach publicznych;
2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotycz cych:
a) przesłanek stosowania
publicznego,

poszczególnych

trybów

udzielenia

zamówienia

b) obowi zku przekazania lub zamieszczenia ogłoszenia w post powaniu o
udzielenie zamówienia publicznego,
c) obowi zku zawiadomienia Prezesa Urz du Zamówie Publicznych;
3) którego przedmiot lub warunki zostały okre lone w sposób naruszaj cy zasady
uczciwej konkurencji;
4) z innym, ni wymienione w pkt 1-3, naruszeniem przepisów o zamówieniach
publicznych, je eli naruszenie to miało wpływ na wynik post powania o
udzielenie zamówienia publicznego.
2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego:
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1) bez zachowania formy pisemnej;
2) na czas dłu szy ni okre lony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na
czas nieoznaczony, z wył czeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o
zamówieniach publicznych;
3) przed ostatecznym rozstrzygni ciem protestu z naruszeniem przepisów o
zamówieniach publicznych.
3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest uniewa nienie post powania o
udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach
publicznych, okre laj cych przesłanki upowa niaj ce do uniewa nienia tego
post powania.
4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezło enie przez członka
komisji przetargowej lub inn osob wyst puj c w post powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w imieniu zamawiaj cego o wiadcze wymaganych
przepisami o zamówieniach publicznych.
5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewył czenie z post powania
o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegaj cej wył czeniu z takiego
post powania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie
zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.
7. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika
jednostki sektora finansów publicznych do popełnienia naruszenia dyscypliny
finansów publicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 5, wskutek
zaniedbania lub niewypełnienia obowi zków w zakresie kontroli finansowej.
Art. 47o. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
1) zaniechanie
przeprowadzenia
lub
rozliczenia
inwentaryzacji
albo
przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z
przepisami ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z pó n. zm.54));
2) wykazanie w sprawozdaniu bud etowym danych niezgodnych z danymi
wynikaj cymi z ewidencji ksi gowej.”;
2) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Audyt wewn trzny prowadzi si w:
1) jednostkach, o których mowa w art. 121 ust. 2;
2) ministerstwach;
3) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
4) urz dach centralnych;
5) Rz dowym Centrum Legislacji;
6) Urz dzie Komitetu Integracji Europejskiej;
7) urz dach wojewódzkich;
8) jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej;
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9) funduszach celowych, stanowi cych wyodr bnione jednostki organizacyjne;
10) Zakładzie Ubezpiecze
Społecznych, Kasie Rolniczego
Społecznego i zarz dzanych przez nie funduszach;

Ubezpieczenia

11) Narodowym Funduszu Zdrowia;
12) nale cych do sektora finansów publicznych pa stwowych osobach prawnych
utworzonych na podstawie odr bnych ustaw w celu wykonywania zada
publicznych;
13) powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
14) jednostkach organizacyjnych Słu by Wi ziennej;
15) regionalnych izbach obrachunkowych.”;
5) w art. 58 w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) osoby, które zdały egzamin na inspektora skarbowego,”

Art. 64. W ustawie z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z pó n. zm.59)) w art. 13 w ust. 2 w pkt 4 uchyla si lit. f.
Art. 65. W ustawie z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z pó . zm.60)) wprowadza si nast puj ce
zmiany:
1) w art. 149 w pkt 4 wst p do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych w zwi zku z tocz cym si przed
dyrektorem wojewódzkiego inspektoratu skarbowego post powaniem w sprawie o:”;
2) w art. 150 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymuj brzmienie:
„3) organowi informacji finansowej - w zakresie i na zasadach okre lonych w ustawie
z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
warto ci maj tkowych pochodz cych z nielegalnych lub nieujawnionych ródeł oraz o
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z pó n.
zm.61));
4) ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych lub osobom przez niego
upowa nionym - w zakresie niezb dnym do realizacji zada wynikaj cych z ustawy z
dnia ... o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. Nr
, poz.
);”.
3) w art. 156 w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przez Komisj lub jej upowa nionego przedstawiciela organowi informacji
finansowej w zakresie i na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach;”.
Art. 66. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.
U. Nr 183, poz. 1537, z pó n. zm.62)) w art. 38 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) od ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych - udost pnienia
okre lonych informacji stanowi cych tajemnic skarbow w rozumieniu odr bnej
ustawy.”.
Art. 67. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych
wydatków zwi zanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 i z
2007 r. Nr 23, poz. 138) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) urz dzie administracji skarbowej - rozumie si przez to naczelnika urz du
administracji skarbowej wła ciwego ze wzgl du na miejsce zamieszkania osoby
składaj cej wniosek, w dniu zło enia przez ni wniosku, przy czym w przypadku
wspólnego wniosku mał onków maj cych ró ne miejsca zamieszkania - naczelnika
urz du administracji skarbowej wskazanego we wniosku, je eli jest on wła ciwy ze
wzgl du na miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z mał onków;
2) u yte w art. 5 w ust. 1, 2 i w ust. 4 w pkt 2, oraz w art. 6 w ust. 1 - 3 i 9, w ró nej
liczbie i przypadku, wyrazy „urz d skarbowy” zast puje si u ytymi w odpowiedniej
liczbie i przypadku wyrazami „urz d administracji skarbowej”.
Art. 68. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592) wprowadza si
nast puj ce zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 dodaje si pkt 7 w brzmieniu:
„7) prowadzenie i aktualizowanie listy osób posiadaj cych obywatelstwo polskie i
zajmuj cych eksponowane politycznie stanowiska, o których mowa w art. ... ustawy
z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
warto ci maj tkowych pochodz cych z nielegalnych lub nieujawnionych ródeł oraz o
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z
pó n. zm.63)).”;
2) w art. 29:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Szefowie: CBA, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Słu by Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Komendant Główny Policji, Komendant Główny Stra y Granicznej,
Komendant Główny andarmerii Wojskowej, minister wła ciwy do spraw finansów
publicznych i organ informacji finansowej s obowi zani do współdziałania, w ramach
swoich kompetencji, w zakresie zwalczania korupcji w instytucjach pa stwowych i
samorz dzie terytorialnym oraz yciu publicznym i gospodarczym, a tak e
działalno ci godz cej w interesy ekonomiczne pa stwa.”,
b) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego udost pnia, tak e w formie
elektronicznej, list , o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 7, organowi informacji
finansowej.”.
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Art. 69. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o pa stwowym zasobie kadrowym i
wysokich stanowiskach pa stwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z pó n. zm.64))
wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 4 po pkt 10 dodaje si pkt 10a w brzmieniu:
„10a) kieruj cych departamentami lub komórkami równorz dnymi realizuj cymi
zadania okre lone w ustawie z dnia ……… o Krajowej Administracji Skarbowej
(Dz.U. Nr ..., poz. ...), a tak e ich zast pców;”;
2) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. 1. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 4 pkt 1 - 4, 8 i 10a, s
powoływane z pa stwowego zasobu kadrowego przez uprawnione organy, o których
mowa w przepisach o ich utworzeniu oraz w sposób w nich wskazany.”.
Art. 70. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o słu bie cywilnej (Dz. U. Nr 170,
poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 oraz Nr 249, poz. 1832) wprowadza si nast puj ce
zmiany:
1) w art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Stanowiska urz dnicze mog zajmowa pracownicy w rozumieniu ustawy z dnia
16 wrze nia 1982 r. o pracownikach urz dów pa stwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86,
poz. 953, z pó n. zm.65)), z wył czeniem stanowisk, o których mowa w art. 71 ust. 1,
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy szej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85,
poz. 937, z z pó n. zm.66)) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorz dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z z pó n. zm.67)) oraz urz dnicy
skarbowi, o których mowa w ustawie z dnia
o Krajowej Administracji Skarbowej
(Dz.U z ...............) na zasadach okre lonych w rozdziale 4.”;
2) po art. 34 dodaje si art. 34a w brzmieniu:
„Art. 34a. 1. Urz dnicy skarbowi, o których mowa w art. 2 ust. 4, mog zosta
przeniesieni na stanowisko urz dnicze w słu bie cywilnej. Przepis art. 34 ust. 2
stosuje si odpowiednio.
2. Dotychczasowy stosunek słu by urz dnika skarbowego przekształca si
stosunek pracy w słu bie cywilnej.

w

3. Do urz dników skarbowych, którzy uzyskali mianowanie w słu bie cywilnej stosuje
si odpowiednio przepisy art. 21 ust. 2. Dyrektor generalny urz du, przyznaje stopie
słu bowy uwzgl dniaj c poprzednio nadany stopie słu bowy w słu bie cywilnej.”.
Art. 71. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tona owym (Dz. U. Nr 183,
poz. 1353) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. O wiadczenie składa si do organu podatkowego wła ciwego w sprawach
podatku tona owego, którym jest naczelnik urz du administracji skarbowej wła ciwy
w sprawach podatku dochodowego.”;
2) w art. 12:
a) ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:
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„1. Armatorzy s obowi zani za ka dy miesi c roku podatkowego oblicza podatek
tona owy w sposób okre lony w art. 5 ust. 4 i wpłaca bez wezwania do urz du
administracji skarbowej, którym kieruje naczelnik urz du administracji skarbowej
wła ciwy w sprawach podatku tona owego, w terminie do 20 dnia ka dego miesi ca
za miesi c poprzedni, a za miesi c grudzie - w terminie zło enia zeznania.
2. Armatorzy s obowi zani zło y w urz dzie administracji skarbowej, o którym
mowa w ust. 1, zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysoko ci podatku
tona owego nale nego za dany rok podatkowy do dnia 31 stycznia roku
nast pnego.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podatek tona owy wynikaj cy z zeznania jest podatkiem nale nym za dany rok
podatkowy, chyba e wła ciwy organ podatkowy wyda decyzj , w której okre li inn
wysoko podatku.”.
Art. 72. W ustawie z dnia 22 wrze nia 2006 r. o uruchamianiu rodków
pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie
wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381) w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przekazywania Komisji Europejskiej informacji okre lonych w rozporz dzeniu nr
885/2006, dotycz cych agencji płatniczej i jednostki koordynuj cej oraz danych
identyfikacyjnych jednostki certyfikuj cej, okre lonej w art. 111 ust. 3 pkt 2 lit. b
ustawy z dnia o Krajowej Administracji Skarbowej b d cej jednostk certyfikuj c w
rozumieniu art. 7 rozporz dzenia nr 1290/2005.”.
Art. 73. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,
poz. 1635 i z 2007 r. Nr 64, poz. 427) w zał czniku do ustawy w cz ci I, poz. 50
otrzymuje brzmienie:
50. Udost pnienie
rzeczoznawcy
maj tkowemu przez
naczelnika
urz du administracji
skarbowej informacji
zawieraj cej dane o warto ci
nieruchomo ci - od ka dej
nieruchomo ci

5 zł

udzielenie informacji w
zwi zku z wycen
dokonywan przez
rzeczoznawc maj tkowego
na zlecenie organu
administracji publicznej:

Art. 74. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pa stwowej Inspekcji Pracy (Dz. U.
Nr 89, poz. 589) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pa stwowa Inspekcja Pracy przy realizacji swoich zada współdziała ze
zwi zkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorz du załogi,
radami pracowników, społeczn inspekcj pracy oraz z organami administracji
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pa stwowej, a w szczególno ci z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy,
Policj , Stra Graniczn , urz dami administracji skarbowej i Zakładem Ubezpiecze
Społecznych, a tak e organami samorz du terytorialnego.”;
2) w art. 37 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) urz d administracji skarbowej - o naruszeniu przepisów prawa podatkowego;”.
Rozdział 3
Przepisy przej ciowe, dostosowuj ce i ko cowe
Art. 75. 1. Znosi si :
1) organy administracji rz dowej w sprawach podatkowych:
a) naczelników urz dów skarbowych,
b) dyrektorów izb skarbowych;
2) organy administracji rz dowej w sprawach celnych i podatkowych:
a) naczelników urz dów celnych,
b) dyrektorów izb celnych;
3) organy kontroli skarbowej:
a) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,
b) dyrektorów urz dów kontroli skarbowej;
4) finansowe organy post powania przygotowawczego:
a) urz dy skarbowe,
b) urz dy celne,
c) inspektorów kontroli skarbowej;
5) organy
nadrz dne
przygotowawczego:

nad

finansowymi

organami

post powania

a) izby skarbowe,
b) izby celne,
c) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
6) organy administracji rz dowej w sprawach egzekucji administracyjnej:
a) naczelników urz dów skarbowych,
b) dyrektorów izb celnych;
7) Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
2. Likwiduje si :
1) izby skarbowe - urz dy obsługuj ce dyrektora izby skarbowej;
2) izby celne - urz dy obsługuj ce dyrektora izby celnej;
3) urz dy skarbowe – urz dy obsługuj ce naczelnika urz du skarbowego;
4) urz dy celne – urz dy obsługuj ce naczelnika urz du celnego;
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5) urz dy kontroli skarbowej - urz dy obsługuj ce dyrektora urz du kontroli
skarbowej.
3. Wygasa kadencja Szefa Słu by Celnej.
Art. 76. 1. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych powoła w terminie 14
dni od dnia wej cia w ycie ustawy dwóch pełnomocników: do spraw likwidacji
urz dów kontroli skarbowych i organizacji wojewódzkich inspektoratów skarbowych
oraz do spraw likwidacji izb i urz dów skarbowych, izb i urz dów celnych i organizacji
pozostałych jednostek organizacyjnych KAS. Pełnomocnicy powoływani s spo ród
sekretarzy lub podsekretarzy stanu w urz dzie obsługuj cym ministra wła ciwego do
spraw finansów publicznych.
2. Pełnomocnicy, o których mowa w ust. 1, wykonuj swoje zadania przy pomocy
wyodr bnionych komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów oraz powołanych
przez siebie zast pców i pełnomocników regionalnych.
3. Nadzór nad działalno ci Pełnomocników, o których mowa w ust. 1, sprawuje
minister wła ciwy do spraw finansów publicznych.
4. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze zarz dzenia,
zakres zada Pełnomocników, o których mowa w ust. 1, ródło finansowania ich
działalno ci oraz termin jej zako czenia, uwzgl dniaj c termin zako czenia procesu
organizacji Krajowej Administracji Skarbowej.
Art. 77. Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporz dzenia, przeniesienia
planowanych wydatków bud etowych mi dzy cz ciami, działami i rozdziałami
bud etu pa stwa dotycz cych dotychczasowego finansowania likwidowanych
urz dów, o których mowa w art. 75 oraz okre li limity zatrudnienia i kwoty
wynagrodze . Przeniesienie wydatków nast pi do wyodr bnionej cz ci bud etowej,
z której b dzie finansowane działanie Krajowej Administracji Skarbowej.
Art. 78. Pełnomocnicy, o których mowa w art. 76 ust. 1, lub z ich upowa nienia
osoby wymienione w art. 76 ust. 2, s obowi zane zawiadomi , do dnia wej cia w
ycie ustawy z dnia ………….. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej
„ustaw o KAS”, na pi mie osoby zatrudnione lub pełni ce słu b w likwidowanych
urz dach o miejscu wykonywania przez nie obowi zków słu bowych w okresie nie
dłu szym ni do 30 wrze nia 2008 r.
Art. 79. 1. Osoby zatrudnione lub pełni ce słu b w likwidowanych urz dach, z
dniem wej cia w ycie ustawy o KAS s zatrudnione lub pełni słu b w
odpowiednich jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.
W sprawach wynikaj cych ze stosunku pracy i stosunku słu bowego stosuje si
przepisy dotychczasowe nie dłu ej ni do 30 wrze nia 2008 r., z zastrze eniem ust.
2.
2. Stosunki pracy i stosunki słu bowe osób wymienionych w ust. 1, wygasaj z mocy
prawa 30 wrze nia 2008 r., je eli w terminie do dnia 31 sierpnia 2008 r. nie zostan
im zaproponowane nowe warunki zatrudnienia na dalszy okres (propozycja
zatrudnienia) albo w razie nieprzyj cia propozycji zatrudnienia.
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3. Osoby, o których mowa w ust. 1, mog otrzyma propozycje zatrudnienia, mimo
e nie spełniaj warunku okre lonego w art. 156 ust. 1 pkt 5 ustawy o KAS.
Niespełnienie przez osob , o której mowa w ust. 1, warunku okre lonego w art. 156
ust. 1 pkt 5 ustawy o KAS, nie mo e by przesłank do niezło enia jej propozycji
zatrudnienia.
4. Pracownik lub funkcjonariusz celny, któremu przedstawiono propozycj
zatrudnienia składa w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania o wiadczenie o przyj ciu
lub odmowie przyj cia propozycji. Niezło enie o wiadczenia w tym terminie jest
równoznaczne z odmow przyj cia propozycji zatrudnienia.
5. Propozycj zatrudnienia na stanowisku inspektora skarbowego w inspekcji
skarbowej mo e otrzyma osoba, która przed dniem wej cia w ycie ustawy o KAS
zdała z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora
kontroli skarbowej, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 2 pkt 3. Osob ,
która przyj ła propozycj zatrudnienia na stanowisku inspektora skarbowego w
inspekcji skarbowej minister wła ciwy do spraw finansów publicznych powołuje na to
stanowisko w trybie i na zasadach okre lonych w ustawie o KAS. Przepisu art. 202
ust. 2 ustawy o KAS nie stosuje si .
6. W przypadku przyj cia propozycji zatrudnienia dotychczasowy stosunek pracy lub
słu by, z dniem okre lonym w tej propozycji, przekształca si w stosunek słu by w
KAS, na podstawie aktu mianowania do słu by przygotowawczej lub stałej,
odpowiednio do rodzaju dotychczasowej pracy lub słu by.
7. Osoba, której dotychczasowy stosunek pracy lub słu by przekształcił si w
stosunek słu by w Krajowej Administracji Skarbowej, nie musi spełnia warunku
okre lonego w art. 156 ust. 1 pkt 5 ustawy o KAS.
8. Stosunek pracy pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej oraz
nieb d cych funkcjonariuszami celnymi przekształca si w stosunek pracy w
Krajowej Administracji Skarbowej.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pracownikom oraz funkcjonariuszom
przysługuj wiadczenia nale ne w zwi zku z likwidacj urz du.
Art. 80. 1. Przepisów art. 79 nie stosuje si do urz dników słu by cywilnej.
Pełnomocnicy w ramach zawiadomienia, o którym mowa w art. 78 przedstawiaj
urz dnikowi słu by cywilnej propozycj zatrudnienia na stanowisku urz dnika
skarbowego w słu bie stałej.
2. Propozycje zatrudnienia Pełnomocnicy składaj w terminie do trzydziestu dni od
dnia wej cia w ycie niniejszego przepisu.
3. Urz dnik słu by cywilnej składa w terminie 10 dni, od dnia jej dor czenia, pisemne
o wiadczenie o przyj ciu lub odmowie przyj cia propozycji. Niezło enie
o wiadczenia w tym terminie jest jednoznaczne z odmow przyj cia propozycji
zatrudnienia.
4. W razie odmowy przyj cia propozycji zatrudnienia stosuje si przepisy rozdziału 4
ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o słu bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr
218, poz. 1592 i Nr 248, poz. 1832).
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Art. 81. Przepisy art. 78 - 80 stosuje si odpowiednio do pracowników zatrudnionych
w komórkach organizacyjnych:
1) obsługuj cych Pełnomocników;
2) urz du obsługuj cego ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych
nadzoruj cych urz dy lub organy, o których mowa w art. 75.
Art. 82. 1. Osoby, które w dniu 30 czerwca 2008 r. zajmuj stanowiska dyrektora izby
skarbowej, zast pcy dyrektora izby skarbowej, inspektora kontroli skarbowej,
naczelnika urz du skarbowego, zast pcy naczelnika urz du skarbowego oraz
stanowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Słu bie
Celnej, b d pełni obowi zki na wymienionych stanowiskach, a tak e osoby, które
zdały egzamin na inspektora kontroli skarbowej staj si członkami Skarbowego
Zasobu Kadrowego, z zastrze eniem ust. 2.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pozostaj w Skarbowym Zasobie Kadrowym,
je eli w terminie dwóch lat od dnia wej cia w ycie ustawy o KAS uko cz z
wynikiem pozytywnym post powanie kwalifikacyjne do Skarbowego Zasobu
Kadrowego. Przepisu nie stosuje si do urz dników słu by cywilnej.
3. Pierwsze post powanie kwalifikacyjne do Skarbowego Zasobu Kadrowego
przeprowadza si nie pó niej ni po upływie 6 miesi cy od dnia wej cia w ycie
ustawy o KAS.
Art. 83. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych mo e, w terminie trzech
miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy o KAS, powoła na stanowisko inspektora
skarbowego osob inn ni wskazana w art. 79 ust. 5 na stanowisko inspektora
skarbowego, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 2 pkt 3, je eli posiada
kwalifikacje lub praktyk zawodow przydatne dla Inspekcji Skarbowej.
Art. 84. 1. Przepisy art. 20 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie
podatkowym w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw maj zastosowanie do osób,
które przed dniem wej cia w ycie ustawy o KAS, zajmowały stanowisko inspektora
kontroli skarbowej oraz osób, które przed tym dniem zło yły z wynikiem pozytywnym
egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej. Do sta u pracy,
o którym mowa w art. 20 ust. 5 ustawy o doradztwie podatkowym, wlicza si sta
pracy w urz dach obsługuj cych organy Krajowej Administracji Skarbowej.
2. Uprawnienia nabyte na podstawie:
1) art. 58 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
2) art. 8 ust. 2 pkt 2 w ustawie z dnia 13 pa dziernika 1994 r. o biegłych
rewidentach i ich samorz dzie,
- w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw pozostaj w mocy w stosunku do osób,
które przed dniem wej cia w ycie ustawy o KAS zło yły z wynikiem pozytywnym
egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej.
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Art. 85. 1. Nale no ci i zobowi zania likwidowanych urz dów lub znoszonych
organów, staj si nale no ciami i zobowi zaniami odpowiednich jednostek
organizacyjnych lub organów Krajowej Administracji Skarbowej.
2. Prawa i obowi zki likwidowanych urz dów lub znoszonych organów, przejmuj
odpowiednie jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej lub organy
Krajowej Administracji Skarbowej.
3. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych mo e okre li , w drodze
zarz dzenia, przeznaczenie mienia b d cego w posiadaniu likwidowanych urz dów,
o których mowa w art. 75 ust. 2, z zastrze eniem przepisów o gospodarce
nieruchomo ciami i przepisów o finansach publicznych.
Art. 86. Bro słu bowa i amunicja b d ca w posiadaniu wyodr bnionych komórek
organizacyjnych kontroli skarbowej podlega zło eniu do depozytu w magazynie broni
wskazanym przez wła ciwego Pełnomocnika.
Art. 87. 1. Post powania, kontrole i czynno ci sprawdzaj ce prowadzone przez
urz dy lub organy wymienione w art. 75 wszcz te i niezako czone ostatecznym
rozstrzygni ciem w danym trybie do dnia wej cia w ycie ustawy o KAS przejmuj do
dalszego prowadzenia wła ciwe organy Krajowej Administracji Skarbowej.
Wszystkie ju podj te w post powaniu czynno ci pozostaj w mocy.
2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do post powa prowadzonych przez
ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych w zakresie wła ciwo ci komórek
organizacyjnych urz du obsługuj cego ministra wła ciwego do spraw finansów
publicznych, nadzoruj cych urz dy lub organy, o których mowa w art. 75.
3. W sprawach zako czonych decyzj ostateczn do wznowienia post powania,
stwierdzenia niewa no ci oraz uchylenia lub zmiany takiej decyzji, od dnia wej cia
w ycie ustawy o KAS, wła ciwe s odpowiednie organy Krajowej Administracji
Skarbowej.
4. Sprawy wszcz te i niezako czone przed dniem wej cia w ycie ustawy o KAS,
inne ni wymienione w ust. 1 – 3, przez organy kontroli skarbowej, przejmuje minister
wła ciwy do spraw finansów publicznych.
5. Prawa i obowi zki Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej wynikaj ce z umów
i porozumie , w tym mi dzynarodowych przejmuje minister wła ciwy do spraw
finansów publicznych.
Art. 88. 1. Post powania kontrolne wszcz te i niezako czone przez organy kontroli
skarbowej przed dniem wej cia w ycie ustawy o KAS staj si odpowiednio
post powaniami skarbowymi albo kontrolami uproszczonymi prowadzonymi na
zasadach okre lonych w ustawie o KAS. Wszystkie podj te w post powaniu
kontrolnym czynno ci pozostaj w mocy.
2. Post powania kontrolne wszcz te i niezako czone przez organy kontroli
skarbowej przed dniem wej cia w ycie ustawy o KAS przejmuj dyrektorzy
wojewódzkich inspektoratów skarbowych wła ciwi miejscowo dla siedziby
likwidowanego organu kontroli skarbowej, z zastrze eniem ust. 3 i 4.
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3. Post powania kontrolne wszcz te na podstawie upowa nienia Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy z dnia 28
wrze nia 1991 r. o kontroli skarbowej i niezako czone przed dniem wej cia w ycie
ustawy o KAS przejmuj dyrektorzy wojewódzkich inspektoratów skarbowych
wła ciwi miejscowo dla siedziby likwidowanego organu kontroli skarbowej, który
przeprowadzał post powanie kontrolne na podstawie art. 24a ustawy z dnia 28
wrze nia 1991 r. o kontroli skarbowej.
4. Post powania kontrolne wszcz te i niezako czone przez Generalnego Inspektora
Kontroli Skarbowej przed dniem wej cia w ycie ustawy o KAS przejmuje dyrektor
wojewódzkiego inspektoratu skarbowego wła ciwy miejscowo dla miasta stołecznego
Warszawa.
5. W sprawach uchylenia, zmiany lub stwierdzenia niewa no ci decyzji ostatecznych
organu kontroli skarbowej oraz w sprawach wznowienia post powania zako czonego
decyzj ostateczn organu kontroli skarbowej wszcz tych i niezako czonych przed
dniem wej cia w ycie ustawy o KAS, wła ciwy jest dyrektor izby administracji
skarbowej wła ciwy dla miasta stołecznego Warszawa, przy czym wszystkie podj te
w post powaniu czynno ci pozostaj w mocy.
6. dania w sprawach uchylenia, zmiany lub stwierdzenia niewa no ci decyzji
ostatecznych organu kontroli skarbowej oraz w sprawach wznowienia post powania
zako czonego decyzj ostateczn organu kontroli skarbowej, wniesione po dniu
wej cia w ycie ustawy o KAS, podlegaj rozpatrzeniu przez dyrektora izby
administracji skarbowej wła ciwego dla miasta stołecznego Warszawa.
7. Przepis ust. 6 stosuje si odpowiednio do wszcz cia z urz du post powania w
sprawach uchylenia, zmiany lub stwierdzenia niewa no ci decyzji ostatecznych
organu kontroli skarbowej oraz w sprawach wznowienia post powania zako czonego
decyzj ostateczn organu kontroli skarbowej.
Art. 89. Do czasu wydania znaków identyfikacyjnych na podstawie ustawy o KAS
urz dnicy skarbowi wykonuj czynno ci słu bowe, posługuj c si dotychczasowymi
legitymacjami słu bowymi lub znakami identyfikacyjnymi.
Art. 90. 1. W sprawach dyscyplinarnych stosuje si przepisy ustawy z dnia 24 lipca
1999 r. o Słu bie Celnej i ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o słu bie cywilnej do
czasu przej cia odpowiednio przez rzeczników dyscyplinarnych Krajowej
Administracji Skarbowej albo komisje dyscyplinarne wła ciwych jednostek
organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, nie dłu ej ni do 30 wrze nia
2008 r. Wszystkie podj te w post powaniach czynno ci pozostaj w mocy.
2. Do kar orzeczonych i zastosowanych w post powaniach, o których mowa w ust. 4
stosuje si przepisy dotychczasowe o przedawnieniu i zatarciu kary, chyba,
e przepisy ustawy o KAS byłyby korzystniejsze dla ukaranego.
Art. 91. 1. W sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wszcz tych, a
niezako czonych przed dniem 1 lipca 2008 r. stosuje si przepisy ustawy z dnia 17
grudnia 2004 r. o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
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jednak nie dłu ej ni do dnia 31 grudnia 2008 r. Post powania, nie zako czone w
tym terminie podlegaj umorzeniu.
Art. 92. 1. Ilekro w przepisach ustaw niezmienianych niniejsz ustaw mówi si o:
1) naczelniku urz du skarbowego, naczelniku urz du celnego, dyrektorze izby
skarbowej, dyrektorze izby celnej, nale y rozumie przez to rozumie
odpowiednio naczelnika urz du administracji skarbowej lub dyrektora izby
administracji skarbowej;
2) dyrektorze urz du kontroli skarbowej
wojewódzkiego inspektoratu skarbowego;

nale y

rozumie

dyrektora

3) urz dzie skarbowym, urz dzie celnym, izbie skarbowej, izbie celnej, nale y
rozumie przez to rozumie odpowiednio urz d administracji skarbowej lub
izb administracji skarbowej;
4) urz dzie kontroli
skarbowy;

skarbowej

nale y

rozumie

wojewódzki

inspektorat

5) pracownikach, urz dnikach i funkcjonariuszach, funkcjonariuszach słu by
celnej, funkcjonariuszach celnych urz dów, o których mowa w art. 75 ust. 2,
nale y rozumie przez to odpowiednio urz dnika lub pracownika jednostki
organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej lub komórki organizacyjnej, o
której mowa w art. 7 ustawy o KAS;
6) Słu bie Celnej nale y rozumie przez to Krajow Administracj Skarbow .
7) organach informacji finansowej lub Generalnym Inspektorze Informacji
Finansowej nale y rozumie przez to organ informacji finansowej.
Art. 92. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustaw uchylanych w art. 2,
zachowuj moc do czasu wej cia w ycie przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy o KAS, nie dłu ej jednak ni przez 1 rok od dnia wej cia w
ycie ustawy.
Art. 93. Ustawa w chodzi w ycie z dniem wej cia w ycie ustawy o KAS, z
wyj tkiem przepisów art. 76, 78, 80 i 81 w zakresie w jakim przepis ten odwołuje si
do art. 78 i 80, które wchodz w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273
poz. 2703, oraz z 2005 r. Nr 183, poz.1538.
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273
poz. 2703, z 2005 r. Nr 167 poz. 1399, z 2006 r. Nr 07 poz. 24, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz.
1218, Nr 218 poz.1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz.162, Nr 57, poz. 390, Nr 89, poz. 589.
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64,
poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz.
1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590.
4)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974
r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr
30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz.
86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz.
175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz.
464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z
1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz.
189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75,
poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr
139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz.
757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55,
poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314,
1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070
i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz.
1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr
42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr
139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz.
101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691,
Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz.
2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122,
poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i
1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267,
poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz.
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1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 61, poz. 418, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz.
766 i 769 i Nr 115, poz. 794.
5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr
104, poz. 708, i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz 1119, Nr 187, poz. 1381 oraz z 2007r. Nr
89, poz. 589 i Nr 115. poz. 794.
6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr
144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125.
7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr
146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 i Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 222,
poz. 1629).
8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.
9)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr
104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558.
10)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 245, poz. 1775 i Nr 251, poz. 1847.
11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22,
poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74,
poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz.
1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r.
Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz.
874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202,
poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz.
257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz.
1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz.
2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz.
262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i
1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz.
1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr
104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz.
1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 35,
poz. 219, Nr 99, poz. 658 i Nr 115, poz. 791 i 793.
12)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60,
poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i
1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199,
poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874,
Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz.
2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz.
1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254,
poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr
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155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,
poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz.
1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847.
13)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr
273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2007 r. Nr 50, poz.
331.
14)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr
240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959, Nr
173, poz. 1808 i Nr 213, poz. 2155, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 218, poz. 1592 oraz z
2007 r. Nr 85, poz. 571.
15)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14,
poz. 113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711.

16)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 137, poz. 1302, z 2004 r.
Nr 62, poz. 577 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.
17)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z
1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr
116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz.
889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr
163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850 i Nr 124, poz.
859.
18)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z
1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z
2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr
121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179,
poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz.
2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr
104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648.
19)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr
109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr
17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz.
1701 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661 i Nr 123, poz. 845.
20)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85,
poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr
143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769 i Nr
120, poz. 818.
21)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr
126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i
1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr
96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz.
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719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708,
Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272.
22)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z
1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz.
1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z
2006 r. Nr 34, poz. 243, Nr 104, poz. 708 i 711.
23)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr
128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i
Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r.
Nr 33, poz. 287 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz.1462.
24)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr
126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.
25)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.
26)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr
122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134,
poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz.
1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr
202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,
Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588.
27)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr
104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600.
28)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr
126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i
1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr
96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz.
719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708,
Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272.
29)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 68,
poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341 oraz z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 99,
poz. 666.
30)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z
2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr
249, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115,
poz. 791.
31)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 i Nr
183, poz. 1537 i 1538 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.
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32)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62,
poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr
104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119.
33)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz.
1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218,
poz. 1592.
34)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z
2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 61,
poz. 410.
35)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr
126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i
1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr
96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz.
719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708,
Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272.
36)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr
144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz.
2135.
37)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z
2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326
oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr
104, poz. 711.
38)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr
267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz.
125 i Nr 64, poz. 427 i Nr 75, poz. 493.
39)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr
273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172,
poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218,
Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661.
40)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz.
1800, Nr 267, poz. 2647, Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz Nr 218,
poz. 1592.
41)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z
2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 61,
poz. 410.
42)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr
229, poz. 2271, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 158, poz. 1121.
43)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr
116, poz. 1203.
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44)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96,
poz. 959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538
i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz.
557 i Nr 102, poz. 691.
45)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62,
poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr
104, poz. 708 i Nr 104, poz. 711.
46)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96,
poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i Nr 191, poz. 1413.

47)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238,
poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875.

48)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005
r. Nr 160, poz. 1341 oraz z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 666.
49)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90,
poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i Nr 143,
poz. 1029.
50)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 964, z 2005
r. Nr 14, poz. 115, Nr 132, poz. 1110, Nr 141, poz. 1182, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz.
1420 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 133, poz. 935, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381,
Nr 208, poz. 1541, Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 216.
51)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr
267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

52)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183,
poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.
53)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19,
poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz.
1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i
1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r.
Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz.
2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122.
54)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z
2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz.
1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235,
poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818.
55)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z
2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i
711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z
2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.
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56)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z
2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr
249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791.
57)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85,
poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr
143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769 i Nr
120, poz. 818.
58)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60,
poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz.
959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr
184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.
59)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120,
poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 oraz Nr 82, poz. 558.
60)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr
157, poz. 1119.
61)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62,
poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr
104, poz. 708 i Nr 104, poz. 711.
62)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr
170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331.
63)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62,
poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr
104, poz. 708 i Nr 104, poz. 711.
64)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz
z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660 i Nr 123, poz. 847.

65)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417
oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz
z 2007 r. Nr 89, poz. 589.
66)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr
154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 10,
poz. 71, Nr 14, poz. 114 i Nr 169, poz. 1417 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 170, poz.
1218 i Nr 218, poz. 1592.
67)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr
113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz.
1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218.
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