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Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 299 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1540, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych określi rodzaje 

informacji udostępnianych nieodpłatnie komornikom sądowym za pośrednictwem e-Urzędu 

Skarbowego, wysokość opłaty uiszczanej za udostępnienie informacji komornikom sądowym, 

tryb pobierania przez organy podatkowe inne niż organy Krajowej Administracji Skarbowej 

oraz sposób uiszczania opłaty przez komorników sądowych za udostępnienie informacji. 

Obecnie zagadnienia związane z opłatą uiszczaną przez komorników są uregulowane  

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty 

uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom 

sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania (Dz. U. poz. 1664). Ustawa z dnia 8 

czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw 

przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301), zwana dalej „ustawą zmieniającą”, 

wprowadza z dniem 1 września 2022 r. zmiany zasad udostępniania komornikom informacji 

przez organy KAS oraz uiszczania opłaty za ich udostępnienie. Ustawa zmieniająca dokonuje 

także nowelizacji przepisu art. 299 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa, zawierającego delegację ustawową, w związku z czym dotychczasowe przepisy 

wykonawcze wydane na tej podstawie tracą moc i konieczne jest wydanie nowego 

rozporządzenia.  

Projekt rozporządzenia przewiduje zmiany w zakresie wysokości opłaty i jej przypisania do 

konkretnych informacji w odniesieniu do aktualnie obowiązującego rozporządzenia. Zmiana 

(zwiększenie) wysokości opłat spowodowana jest okolicznością, że aktualna ich wysokość 

została ustalona w 2008 r. i od tego czasu nie była zmieniana. 

Wysokość opłaty uiszczanej przez komorników sądowych za udostępnienie informacji wynosić 

będzie: 

1) 50 zł – w przypadku informacji udostępnianej: 

a) przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, 

b) w postaci elektronicznej przez organy podatkowe inne niż organy Krajowej 

Administracji Skarbowej, pod warunkiem że komornik sądowy wnosi  

o udostępnienie informacji w postaci elektronicznej; 

2) 65 zł – w przypadku informacji udostępnianej w postaci papierowej przez organy 

podatkowe inne niż organy Krajowej Administracji Skarbowej. 

Wysokość tej opłaty wynika z formy udostępnienia informacji. Udostępnienie informacji w 

postaci papierowej pociąga za sobą wyższe koszty aniżeli udostępnienie informacji w postaci 

elektronicznej. Stąd też zróżnicowanie wysokości opłaty na 50 zł i 65 zł. 

Ze względu na automatyzację procesu udostępniania dużej części informacji udostępnianych  

w e-Urzędzie Skarbowym nie będą podlegać opłacie udostępniane za pośrednictwem e-Urzędu 

Skarbowego informacje o: 

1. nadanym identyfikatorze podatkowym NIP; 

2. numerze PESEL; 

3. zagranicznym identyfikatorze podatkowym; 

4. zarejestrowaniu jako prowadzący działalność gospodarczą; 

5. aktualnym adresie miejsca zamieszkania albo siedziby; 

6. aktualnym adresie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej; 

7. aktualnym adresie miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej; 

8. aktualnym powiązaniu osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej z inną jednostką 

organizacyjną; 
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9. aktualnych numerach rachunków bankowych i rachunków w spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych; 

10. złożeniu deklaracji i zgłoszeń dotyczących roku podatkowego, w którym są 

udostępniane, i dwóch lat poprzedzających ten rok; 

11. przychodach, dochodach i stratach wykazanych w deklaracjach  

w zakresie podatku dochodowym złożonych za rok podatkowy, w którym są 

udostępniane, i za dwa lata poprzedzające ten rok podatkowy; 

12. podstawie opodatkowania, nabyciu środków trwałych i innym nabyciu, wykazanych w 

deklaracjach w zakresie podatku od towarów i usług (JPK_V7M lub JPK_V7K) 

dotyczące roku podatkowego, w którym są udostępniane, i roku poprzedzającego ten 

rok. 

Ze względu na uregulowanie w art. 299 § 5a, 5b i 6a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa zasad udostępniania informacji przez organy Krajowej Administracji 

Skarbowej (w tym terminu na przekazanie opłaty oraz trybu jej uiszczania) przepisy § 3 i 4 

projektu rozporządzenia dotyczą wyłącznie udostępniania informacji przez organy podatkowe 

inne niż organy KAS. W tym zakresie projektowane rozporządzenie powiela rozwiązania 

mające zastosowanie do tych organów na podstawie rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2008 r. 

W przypadku udostępniania informacji w postaci papierowej przez organ podatkowy inny niż 

organ KAS, organ ten wraz z udostępnieniem informacji w formie pisemnej kieruje do 

komornika sądowego wezwanie o uiszczenie opłaty. Termin uiszczenia opłaty wynosi 7 dni od 

dnia doręczenia informacji. 

W przypadku udostępniania informacji w postaci elektronicznej przez organ podatkowy inny 

niż organ KAS, organ ten bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty 

udostępnienia informacji, kieruje do komornika sądowego wezwanie do uiszczenia opłaty. Za 

datę udostępnienia informacji przyjmuje się datę dokumentu (adnotacji) potwierdzającego fakt 

jej udostępnienia. Termin uiszczenia opłaty wynosi 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem wejścia w życie 

stosownych przepisów ustawy zmieniającej, tj. 1 września 2022 r., z uwzględnieniem przepisu 

przejściowego zawartego w § 6 projektowanego rozporządzenia. 

Zgodnie z tym przepisem § 2-5 projektowanego rozporządzenia będą stosowane do wniosków 

o udostępnienie informacji, o których mowa w art. 299 § 3 pkt 8 i § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, złożonych od dnia określonego w obwieszczeniu 

wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania spraw przez krajową Administrację 

Skarbową (Dz. U. poz. 1301). Przepis ten stanowi, że minister właściwy do spraw finansów 

publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski” termin uruchomienia usługi polegającej na dokonywaniu za 

pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym doręczeń pomiędzy komornikiem sądowym a 

naczelnikiem urzędu skarbowego lub Szefem Krajowej Administracji Skarbowej pism w 

sprawach udostępniania informacji, o których mowa w art. 299 § 3 pkt 8 i § 4 pkt 2 ustawy – 

Ordynacja podatkowa. 

Stosownie bowiem do treści art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację 

Skarbową do wniosków o udostępnienie informacji, o których mowa w art. 299 § 3 pkt 8 i § 4 

pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, złożonych przed dniem określonych w obwieszczeniu 

wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r., stosuje się przepisy 

dotychczasowe. W związku z powyższym - do czasu wydania ww. obwieszczenia, do 

wniosków złożonych w tym okresie – w kwestiach dotyczących opłaty uiszczanej przez 

komorników sądowych będą stosowane dotychczasowe przepisy, tj. przepisy rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na 
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rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu 

jej pobierania i sposobu uiszczania (Dz. U. poz. 1664). 

Projektowane rozporządzenie wpłynie pozytywnie na mikroprzedsiębiorców, małych i 

średnich przedsiębiorców, ponieważ umożliwi załatwianie większej ilości spraw 

elektronicznie. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów1, projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia wymaga zasięgnięcia opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych2, w związku z tym nie podlega 

notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji albo uzgodnień, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia został ujęty pod pozycją 609 w Wykazie prac legislacyjnych 

dotyczącym projektów rozporządzeń Ministra Finansów sporządzonym stosownie do art. 4 

ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, udostępnionym na stronie 

internetowej Ministerstwa Finansów. 

 
1 M.P. z 2022 r. poz. 348. 
2 Dz. U. poz. 2039, z późn. zm. 


