
Uzasadnienie 

projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa 

 

Opracowany przez Komisję Kodyfikacją Ogólnego Prawa Podatkowego projekt ustawy – 

Ordynacja podatkowa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.). Projekt ten nie jest kolejną 

zmianą ustawy, lecz stanowi projekt nowego aktu prawnego, którego celem jest generalna 

przebudowa ogólnego prawa podatkowego. Efektem tej przebudowy jest projekt zawierający 

szereg nowych instytucji prawnych ogólnego prawa podatkowego, jak również instytucji 

prawnych obowiązujących, lecz w sposób istotny przemodelowanych, które zostały ujęte w 

pięciu działach i 725 artykułach. Zgodnie natomiast z zasadami techniki prawodawczej w 

przypadku projektów szczególnie obszernych lub zasadniczo zmieniających dotychczasowe 

ustawy, przepisy o wejściu w życie ustawy „głównej” oraz przepisy zmieniające, uchylające, 

epizodyczne, przejściowe i dostosowujące można zamieścić w oddzielnej ustawie (ustawie 

wprowadzającej)
1
. Niewątpliwie zakres regulacji objęty projektem ustawy – Ordynacja 

podatkowa uzasadnia opracowanie odrębnego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Ordynacja podatkowa, zwanego dalej „projektem ustawy – Przepisy 

wprowadzające”. Przyjęte rozwiązanie umożliwi zachowanie spójności projektu ustawy – 

Ordynacja podatkowa i zapewni przejrzystość regulowanej materii poprzez wyraźne 

rozdzielenie przepisów stanowiących trzon ogólnego prawa podatkowego od przepisów o 

charakterze dostosowawczym i przejściowym stanowiących jedynie konsekwencję „zmian” 

wprowadzonych ustawą „główną”.  

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające składa się z 3 rozdziałów: 

- rozdział 1 Przepis ogólny (art. 1), 

- rozdział 2 Zmiany w przepisach (art. 2-153), 

- rozdział 3 Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe (art. 154-181). 

 

Rozdział 1 

W rozdziale 1 znajduje się przepis o wejściu w życie nowej ustawy – Ordynacja podatkowa 

(art. 1 ust. 1 projektu) i ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika (art. 1 ust. 2 projektu). 

Uwzględniając termin opracowania projektu ustawy  przewiduje się, że wejście w życie 

przepisów powinno nastąpić z dniem 1 stycznia 2020 r. Ustalenie odległego terminu wejścia 

w życie zaprojektowanej ustawy pozostawia odpowiednio długi czas na przeprowadzenie 

uzgodnień i konsultacji społecznych oraz przyjęcie projektu przez Radę Ministrów, 

uchwalenie przez Parlament i jego podpisanie przez Prezydenta RP. Przyjęcie sztywnej daty 

wejścia w życie przepisów nie oznacza, że przepisy wejdą w życie bez zachowania 

odpowiedniego vacatio legis. Zakłada się bowiem, że okres niemal 18 miesięcy od dnia 

przekazania projektu do uzgodnień, konsultacji społecznych i opiniowania do jego wejścia w 

życie jest okresem, który nie tylko umożliwi uchwalenie projektu, ale również zagwarantuje 

                                                           
1
 § 47 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w spawie „zasad techniki 

prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) 



adresatom przepisów co najmniej 3 miesięczny okres dostosowawczy. Co najmniej 3-

miesięczny okres vacatio legis powinien umożliwić zapoznanie się adresatom z nowym 

prawem i przygotowanie się do jego stosowania.  

Zaprojektowane przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa służyć mają przede wszystkim 

ochronie praw podatnika w relacjach z organami podatkowymi, co oznacza, że w interesie 

adresatów normy leży jak najszybsze wejście w życie tych przepisów. Co istotne, nowe 

instytucje przewidziane w projekcie nowej ustawy – Ordynacja podatkowa, na zapoznanie się 

z którymi adresatom przepisów należy pozostawić (przede wszystkim podatnikom) najwięcej 

czasu, niewątpliwie poprawiają ich sytuacje prawną. Dotyczy to między innymi przepisów 

wprowadzających: zasady ogólne prawa podatkowego, konsensualne formy załatwiania spraw 

podatkowych (umowy podatkowe, mediacja, konsultacje skutków podatkowych transakcji), 

normatywny katalog praw i obowiązków podatnika, ochronę podatnika w przypadku 

zastosowania się do informacji organów podatkowych i ugruntowanej praktyki, limit terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego, zakaz orzekania na niekorzyść podatnika także na 

etapie ponownego postępowania pierwszoinstancyjnego, środki zwalczania przewlekłości 

postępowania, możliwość korekty deklaracji przed zakończeniem postępowania 

podatkowego, możliwość złożenia skargi do sądu na decyzję organu I instancji, umorzenie 

podatku, przywrócenie terminu materialnoprawnego, dłuższe terminy do wniesienia 

odwołania i zażalenia, urzędowe informacje ogólne dotyczące zmian w prawie podatkowym. 

Uwzględniając powyższe należy uznać, że nie jest konieczne dalsze odraczanie terminu 

wejścia w życie ustawy w celu dalszego wydłużania okresu vacatio legis. 

Przepis art. 1 ust. 1 projektu wprowadza również wyjątek od zasady wejścia w życie 

przepisów z dniem 1 stycznia 2019 r. Przewiduje się, że art. 52 § 2 i 3, art. 301 § 7, art. 312, 

art. 335 § 4 i art. 489 § 3 nowej ordynacji wejdą w życie rok później, tj. 1 stycznia 2020 r. 

Przepisy te dotyczą doręczania pism przedsiębiorcom za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (art. 52 § 2 i 3, art. 301 § 7, art. 335 § 4 i art. 489 § 3) i zdefiniowania adresu 

miejsca zamieszkania i siedziby jako adresu znajdującego się w Centralnym Rejestrze 

Podatników Krajowej Ewidencji Podatników (art. 312). Wydłużenie o rok okresu vacatio 

legis jest konieczne w celu umożliwienia adresatom przygotowania się do stosowania tych 

przepisów.  

Rozdział 2 

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające przewiduje zmianę 152 ustawach. Ze względu na 

charakter wprowadzanych zmian można je podzielić na: 

- zmiany o charakterze dostosowawczym, 

- zmiany o charakterze porządkującym, 

- zmiany o charakterze merytorycznym. 

 

Zmiany o charakterze dostosowawczym 

Ze względu na podstawowe znaczenie przepisów Ordynacji dla prawa podatkowego oraz 

istotny wpływ jej przepisów na cały system prawa w Polsce zastąpienie ustawy – Ordynacja 

podatkowa nową ustawą skutkuje koniecznością dokonania zmian w wielu ustawach 

podatkowych, jak również w ustawach niezwiązanych z prawem podatkowym, które jedynie 



posiłkują się rozwiązaniami przewidzianymi w ordynacji. Zmiany tych ustaw przewidziane w 

projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające mają przede wszystkim na celu aktualizację 

odesłań do przepisów i instytucji należących do ogólnego prawa podatkowego. Celem tych 

zmian nie jest natomiast wprowadzenie zmian merytorycznych w przepisach ustaw 

szczególnych z zakresu prawa podatkowego ani ustaw należących do innych gałęzi prawa, 

ponieważ zakresem prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, która 

opracowała projekt, objęte było wyłącznie ogólne prawo podatkowe. W związku z tym istota 

zaproponowanych zmian sprowadzała się na możliwie wiernym odzwierciedleniu w ustawach 

pozaordynacyjnych obecnego stanu prawnego. Jedynie w przypadkach braku odpowiedniej 

regulacji w nowym projekcie ustawy – Ordynacja podatkowa decydowano się na 

wprowadzenie dalej idących zmian dostosowawczych polegających na odwołaniu do 

zbliżonych instytucji prawnych lub rezygnacji z odesłania do przepisów Ordynacji.   

Zmian polegających na aktualizacji wyłącznie właściwego odesłania do nowej ustawy – 

Ordynacja podatkowa, bez wprowadzani dodatkowych modyfikacji, dokonano w: 

 art. 3 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego, 

 902
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 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, 

 art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji, 

 art. 13
2
 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

 art. 5a pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, 

 art. 40 ust. 11 zdanie drugie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, 

 art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach 

odwoławczych, 

 art. 37q ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o 

Krajowym Funduszu Drogowym, 

 art. 2 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, 

 art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, 

 art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, 

 art. 23 ust. 1 i art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych,  

 art. 10 w ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu 

restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

 art. 18d ust. 9, art. 24b ust. 6 i art. 40 w ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 września 2000 r. o 

komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 

Państwowe”, 

 art. 281 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2002 r. - Prawo ochrony środowiska, 

 art. 26m ust. 3 i art. 209w ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, 

 art. 10a ust. 4, art. 17 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 

 art. 2 pkt 28 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 



 art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach produktów 

rolnych i produktów cukrowych, 

 art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, 

 art. 32 w ust. 4 pkt 14 i art. 70u ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

 art. 10a ust. 4 i art. 25a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej, 

 art. 87 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o 

swobodzie działalności gospodarczej, 

 art. 5 pkt 32a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 

 art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

 art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, 

 załączniku do ustawy w części IV w kolumnie 4 pkt 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 

r. o opłacie skarbowej, 

 art. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym 

zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu 

osobowego, 

 art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla 

podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

 art. 69a ust. 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta, 

 art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, 

 art. 6, art. 7i pkt 3, art. 20f ust. 7, art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym, 

 art. 30 ust. 3 i art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o funduszach promocji 

produktów rolno-spożywczych, 

 art. 8, art. 86 i art. 91 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, 

 art. 35 ust. 5, art. 107 ust. 10 i art. 111a ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej, 

 art. 142 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, 

 art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

 art. 26 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego 

mieszkania przez młodych ludzi, 

 art. 7 i art. 12 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku 

węglowodorowym, 

 art. 131 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, 

 art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych 

do celów naukowych lub edukacyjnych, 

 art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, 



 art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych, 

 art. 74 ust. 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i 

nadzoru rynku, 

 art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i 

przemysłów komplementarnych, 

 art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń 

podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych 

przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu 

terytorialnego, 

 art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, 

 art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z 

innymi państwami, 

 art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego 

przewozu towarów, 

 art. 55 ust. 8 i art. 208 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, 

 art. 300 ust. 2-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

 art. 34 ust. 17 ustawy – Prawo przedsiębiorców 

 art. 42 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. 

Najliczniejszą grupą zmian o charakterze dostosowawczym stanowią zmiany polegające na 

zastąpieniu odesłania do przepisów działu III obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa  

odesłaniem do przepisów art. 128, art. 129, art. 131 § 1, działu II i rozdziału 11 działu IV 

nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. Dział III obowiązującej ustawy – Ordynacja 

podatkowa składa się przede wszystkim z przepisów o charakterze materialnym regulujących 

zagadnienia związane ze zobowiązaniami podatkowymi. Przepisy działu II dotyczące 

zobowiązań podatkowych uzupełnione o przepisy art. 128, art. 129, art. 131 § 1 dotyczące 

terminów płatności podatków oraz rozdziału 11 działu IV nowej ustawy – Ordynacja 

podatkowa dotyczące zabezpieczania wykonania zobowiązania podatkowego stanowią, co do 

zasady, odzwierciedlenie przepisów zawartych w dziale III obowiązującej ustawy – 

Ordynacja podatkowa.  

 

Tabela korelacji przepisów o zobowiązaniach podatkowych 

Obowiązująca ustawa – Ordynacja 

podatkowa (dział III – Zobowiązania 

podatkowe) 

Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa 

(art. 125, art. 126 i art. 128 § 1, dział II i 

rozdział 10 działu IV) 

rozdział 1 Powstawanie zobowiązania 

podatkowego 

rozdział 1 Powstanie zobowiązań 

podatkowych 

rozdział 2 Odpowiedzialność podatnika, 

płatnika i inkasenta 

rozdział 9 Odpowiedzialność podatnika, 

płatnika i inkasenta 



rozdział 3 Zabezpieczenie wykonania 

zobowiązań podatkowych 

rozdział 11 działu IV Zabezpieczenie 

wykonania zobowiązania podatkowego 

rozdział 4 Terminy płatności  art. 128, art. 129, art. 131 § 1 

rozdział 5 Zaległość podatkowa  rozdział 5 Zaległość podatkowa i odsetki za 

zwłokę 
rozdział 6 Odsetki za zwłokę i opłata 

prolongacyjna 

rozdział 7 Wygaśnięcie zobowiązań 

podatkowych 

rozdział 4 Wygaśnięcie zobowiązań 

podatkowych 

rozdział 7a Ulgi w spłacie zobowiązań 

podatkowych 

rozdział 8 Ulgi w spłacie 

Rozdział 8 Przedawnienie rozdział 8 Przedawnienie 

rozdział 9 Nadpłata rozdział 7 Nadpłata i zwrot podatku 

rozdział 9a Podpisywanie deklaracji rozdział 2 Deklaracje podatkowe 

rozdział 10 Korekta deklaracji 

rozdział 11 Informacje podatkowe rozdział 13 Udostępnianie i przekazywanie 

informacji podatkowych 

Rozdział 12 Rachunki  rozdział 14 Rachunki 

rozdział 13 Odpowiedzialność solidarna rozdział 12 Wykonywanie zobowiązań 

solidarnych 

rozdział 14 Prawa i obowiązki następców 

prawnych i podmiotów przekształconych,  

Rozdział 11 Następstwo prawne 

rozdział 15 Odpowiedzialność podatkowa 

osób trzecich 

rozdział 10 Odpowiedzialność podatkowa 

osób trzecich 

Zmian polegających na zastąpieniu odesłania do właściwych przepisów o zobowiązaniach 

podatkowych dokonano w: 

 art. 1025 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego, 

 art. 2 § 1 pkt 1, art. 71c § 1 i 2, art. 115 § 1 pkt 4 i § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 

r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

 art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, 

 art. 51p ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach, 

 art. 45b ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych, 

 art. 66h ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, 

 art. 49c i art. 59g ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne, 

 art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, 

 art. 6 ust. 12 i art. 9zf ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, 



 art. 56 ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, 

 art. 80d ust. 3c i art. 140n ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym, 

 art. 40a ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych, 

 art. 24 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, 

 art. 19 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 

 art. 37azd ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, 

 art. 101k ust. 6, art. 101m ust. 6, art. 236d ust. 4, art. 281 ust. 1, art. 315c, art. 319 ust. 

2 i 4, art. 320 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2002 r. - Prawo ochrony środowiska, 

 art. 65j  ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego, 

 art. 37e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, 

 art. 22 ust. 9, art. 27 ust. 2a i art. 27aa ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, 

 art. 85f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt, 

 art. 36k ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

 art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i 

przetworów mlecznych, 

 art. 58c ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i 

oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, 

 art. 17 ust. 3, art. 28a ust. 7 i art. 53a ust. 5 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

 art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, 

 art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

 art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych, 

 art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 

 art. 53f ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, 

 art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia, 

 art. 66 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów 

naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, 

 art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku 

i ich naprawie, 

 art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów 

powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 

długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, 



 art. 39 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, 

 art. 136c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, 

 art. 37 ust. 10, art. 43, art. 56 ust. 1a i art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

o bateriach i akumulatorach, 

 art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie 

niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę, 

 art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, 

 art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

 art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców 

dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r., 

 art. 57c ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, 

 art. 89a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, 

obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, 

 art. 112c ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych, 

 art. 4 ust. 10 i art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, 

 art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii 

przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu 

znakowania urządzeń biurowych, 

 art. 124 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, 

 art. 202 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

 art. 40 i art. 58 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi, 

 art. 75 ust. 1 i art. 76 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy 

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, 

 art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, 

 art. 19 ust. 1, art. 39 ust. 6, art. 108 ust. 1 i art. 134 ust. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 

2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, 

 art. 62 ust. 11, art. 78 i art. 94 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym, 

 art. 63 ust. 3 i art. 98 ust. 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku, 

 art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, 

 art. 22 ustawy z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów genetycznych i podziale 

korzyści z ich wykorzystania, 

 art. 54 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 

śląskim, 

 art. 55 ust. 9 i art. 208 ust. 8 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, 

 art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, 

 art. 109 ust. 13, art. 190 ust. 10, art. 201 ust. 4, art. 296 ust. 9, 11, 12 i 15, art. 300 ust. 

1, art. 314 ust. 1, art. 398 ust. 17 i art. 454 ust. 6  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - 

Prawo wodne. 



Trzecia grupa zmian o charakterze dostosowawczym to zmiany polegające na aktualizacji 

odesłań do różnych, bardzo często pojedynczych jednostek redakcyjnych przepisów 

obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa. Zmiany te zostaną opisane łącznie ze 

zmianami o charakterze porządkującym i merytorycznym w ramach omówienia zmian 

dotyczących poszczególnych ustaw z pominięciem zmian wymienionych powyżej. 

Wejście w życie ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika będzie wymagał dokonania zmiany o 

charakterze dostosowującym polegające na wyposażeniu Rzecznika w instrumenty prawe 

niezbędne do realizacji ustawowych zadań i zapewniające harmonijną współprace z innymi 

organami, do których zadań należy stanie na straży praw i wolności różnych podmiotów. 

Zmiany te wprowadzone są w: 

 art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe,  

 art. 1 ust. 2c ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,  

 ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora,  

 art. 50 § 1, art. 173 § 2, art. 175 § 2, art. 239 § 1 pkt 2, art. 264 § 2 i art. 285b ustawy 

z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

oraz 

 art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

 

Art. 3 projektu - zmiany w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 

cywilnego 

Zmiana w art. 890 § 1
2
 i 2

2
 oraz art. 890

2
 – zmiana o charakterze dostosowawczym 

polegająca na zastąpieniu odwołania do art. 119zg pkt 2 obowiązującej ustawy – Ordynacja 

podatkowa odwołaniem do art. 635 pkt 2 nowej ustawy.  

 

Art. 4 projektu - zmiany w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji 

Zmiana we wprowadzeniu do wyliczenia w art. 3a § 1 – zmiana o charakterze 

dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odwołania do art. 8 i art. 21 § 1 pkt 1 

obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odwołaniem do art. 9 i art. 132 pkt 1 nowej 

ustawy.  

Dodanie art. 5a – zmiana o charakterze porządkującym polegająca na przeniesieniu treści art. 

108 § 4 obowiązującej ustawy Ordynacja podatkowa do art. 5a ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.  

Zmiana w art. 18k § 1 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odwołania do art. 3f § 1 i art. 3 pkt 14 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa 

odwołaniem do art. 149 § 2 i art. 13 pkt 11 nowej ustawy.  

Zmiana art. 81 § 6, 8 i 9 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odwołania do art. 119zg pkt 1 i 2 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odwołaniem 

do art. 635 pkt 1 i 2 nowej ustawy. 



Zmiana art. 154 § 1 tiret czwarte - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na 

zastąpieniu odesłania do art. 39 § 1 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem 

do art. 634 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 155b § 1a - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 39 § 1 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 665 

nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 9 projektu - zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i 

darowizn 

Uchylenie art. 8 ust. 4 i 5 – zmiana o charakterze porządkującym związana jest z 

uregulowaniem w rozdziale 9 działu IV nowej ustawy – Ordynacja podatkowa procedury 

ustalania wartości rzeczy lub praw majątkowych. Wobec uregulowania w ogólnym prawie 

podatkowym tej procedury, która będzie miała zastosowanie również do ustalania wartości 

rynkowej nabytych wartości rzeczy lub praw majątkowych na podstawie ustawy o podatku od 

spadków i darowizn zasadne, jest uchylenie przepisów art. 8 ust. 4 i 5 tej ustawy. 

 

Art. 10 projektu - zmiany ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

Zmiana art. 3 ust. 5 oraz uchylenie ust. 7 – zmiana ma charakter porządkujący i związana 

jest z uregulowaniem zagadnienia związanego z odpowiedzialnością solidarną za 

zobowiązania podatkowe w przypadku gdy część podatników solidarnie zobowiązanych jest 

zwolniona od podatku w art. 281 § 1 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. Wobec 

uregulowania w sposób kompleksowy w ogólnym prawie podatkowym tego przypadku 

zasadne jest uchylenie tej samej regulacji zwartej w ustawie o podatku rolnym.  

Uchylenie art. 6a ust. 6a – zmiana ma charakter porządkujący i związana jest 

wprowadzeniem w nowej ustawie - Ordynacja podatkowa instytucji polegającej na prawie do 

odstąpienia od wszczynania postępowań podatkowych w sprawach bagatelnych (art. 327). W 

proponowanym brzmieniu regulacje ogólnego prawa podatkowego pozwolą na nie 

podejmowanie postępowań, gdy wysokość podatku, zaniżenia podatku, dochodu lub 

przychody, zawyżenia nadpłaty, zwrotu podatku czy nadwyżki podatku naliczonego za okres 

rozliczeniowy nie przekroczyłaby kwoty 50 zł. W przypadku podatków stanowiących 

dochody gmin (np. rolnym, leśnym, od nieruchomości) odpowiedni organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego będzie uprawniony do dopuszczenia stosowania 

wskazanej zasady z jednoczesnym wskazaniem kwoty granicznej, nie wyższej niż 50 zł. W 

związku z tym, zbędne jest utrzymywanie w zakresie wskazanych podatków stanowiących 

dochód gmin reguły wyrażonej we wskazanych w art. 8, 14 i 52 niniejszego projektu ustawy 

przepisach, która zakłada nie wszczynanie postępowań podatkowych oraz ich umarzanie w 

tych przypadkach, gdy wysokość zobowiązania nie przekracza kosztów doręczenia w obrocie 

krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Analogiczne zmiany zostały 

wprowadzone w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości i podatku leśnym.  

 



Art. 11 projektu - zmiana art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich – zmiana ma charakter porządkujący i związana jest wprowadzeniem w art. 

717 w związku z art. 726 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa prawa do zwrócenia się przez 

Rzecznika Praw Obywatelskich do właściwego organu podatkowego o wszczęcie 

postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem. W związku tym, że uprawnienie 

to wynika wprost z projektu przepisów ogólnego prawa podatkowego celem zaproponowanej 

zmiany ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich jest jedynie potwierdzenie istnienia tego 

uprawnienia w ramach postępowania podatkowego również na gruncie tej ustawy.  

 

Art. 14 projektu - zmiana art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej - zmiana polega na 

rezygnacji z odwołania w zdaniu drugim do przepisów o zobowiązaniach podatkowych, które 

uchylone zostały na podstawie art. 343 § 1 pkt 3 obowiązującej ustawy – Ordynacja 

podatkowa, na rzecz ogólnego odesłania do przepisów Ordynacji podatkowej. 

 

Art. 15 projektu - zmiany w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  

Zmiana art. 20 ust. 5a pkt 1 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na 

zastąpieniu odesłania do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników odesłaniem do art. 505 § 1 nowej ustawy – 

Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 20 ust. 5a pkt 2 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na 

zastąpieniu odesłania do art. 182 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem 

do art. 371 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 16 projektu - zmiany w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników 

Zmiana art. 40a ust. 1 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do rozdziału 6 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłania do 

rozdziału 5 działu II nowej ustawy. 

Zmiana art. 52 ust. 1 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłań do:  

- art. 12, art. 26, art. 29 § 1 i 2, art. 51 § 1, art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 3, 4, 8 i 9, art. 60 § 1, art. 

62 § 1 i 5, art. 62b § 1 pkt 2 i § 3, art. 63 § 1, art. 72 § 1 pkt 1 i 4, art. 73 § 1 pkt 1 i 5, art. 77 § 

1 pkt 2, art. 77b § 2 i 4, art. 78 § 1, § 3 pkt 3 lit. a i § 4, art. 79 § 2, art. 91, art. 97 § 1, art. 98 § 

1 i § 2 pkt 1, 2 i 7, art. 100 § 1, art. 101 § 1, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2, art. 107 § 1, § 1a, 

§ 2 pkt 2 i 4 i § 3, art. 108 § 1 i 4, art. 109 § 1 i 2 pkt 1, art. 110 § 1, § 2 pkt 2 i § 3, art. 111 § 

1-4 i § 5 pkt 1, art. 112 § 1, § 3, § 4 pkt 2 i § 5-7 oraz art. 118 § 1 obowiązującej ustawy – 

Ordynacja podatkowa, 

- odesłaniami do art. 127, art. 146 § 1 pkt 1, 3, 4, 11 i 12, art. 148, art. 149 § 1, art. 152 § 1, 

art. 153 § 1, art. 156, art. 158, art. 164, art. 183 § 1, art. 187 § 1, § 2 pkt 1” art. 199, art. 200 § 

3, art. 201 § 1, art. 203 pkt 1, art. 208, art. 209 pkt 3 i 5, art. 211, art. 212, art. 214 § 1, art. 



230, art. 237 § 1 pkt 4 i 5, art. 239 § 1, art. 241 § 1, § 2 pkt 1 i § 3, art. 242, art. 244 § 1, § 2 

pkt 2, § 3 i 4, art. 245 § 1, 3, § 4 pkt 2, § 5-8, art. 260, art. 271 § 1, art. 272 § 1 i § 2 pkt 1, 2 i 

6, art. 273 § 1, art. 275 § 1, art. 278 § 1, art. 282 nowej ustawy. 

 

Art. 17 projektu - zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych 

Zmiana art. 3 ust. 4 oraz uchylenie ust. 6 – zmiana ma charakter porządkujący i związana 

jest z uregulowaniem zagadnienia związanego z odpowiedzialnością solidarną za 

zobowiązania podatkowe w przypadku gdy część podatników jest zwolniona od podatku w 

art. 281 § 1 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. Wobec uregulowania w sposób 

kompleksowy w ogólnym prawie podatkowym tego przypadku zasadne jest uchylenie tej 

samej regulacji zwartej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.  

Uchylenie art. 6 ust. 8a – zmiana ma charakter porządkujący i związana jest wprowadzeniem 

w nowej ustawie - Ordynacja podatkowa instytucji polegającej na prawie do odstąpienia od 

wszczynania postępowań podatkowych w sprawach bagatelnych (art. 327). W proponowanym 

brzmieniu regulacje ogólnego prawa podatkowego pozwolą na nie podejmowanie 

postępowań, gdy wysokość podatku, zaniżenia podatku, dochodu lub przychody, zawyżenia 

nadpłaty, zwrotu podatku czy nadwyżki podatku naliczonego za okres rozliczeniowy nie 

przekroczyłaby kwoty 50 zł. W przypadku podatków stanowiących dochody gmin (np. 

rolnym, leśnym, od nieruchomości) odpowiedni organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego będzie uprawniony do dopuszczenia stosowania wskazanej zasady z 

jednoczesnym wskazaniem kwoty granicznej, nie wyższej niż 50 zł. W związku z tym zbędne 

jest utrzymywanie w zakresie wskazanych podatków stanowiących dochód gmin reguły 

wyrażonej we wskazanych w art. 8, 14 i 52 niniejszej ustawy przepisach, która zakłada nie 

wszczynanie postępowań podatkowych oraz ich umarzanie w tych przypadkach, gdy 

wysokość zobowiązania nie przekracza kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki 

poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Analogiczne zmiany zostały wprowadzone w 

przepisach dotyczących podatku rolnym i podatku leśnym. 

 

Art. 18 projektu - zmiana art. 40 ust. 2 w ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku 

Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – zmiana polega na 

rezygnacji z odwołania w zdaniu drugim do przepisów o zobowiązaniach podatkowych, które 

uchylone zostały na podstawie art. 343 § 1 pkt 3 obowiązującej ustawy – Ordynacja 

podatkowa, na rzecz ogólnego odesłania do przepisów Ordynacji podatkowej.  

 

Art. 19 projektu - zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych 

Zmiana art. 14 ust. 2e, art. 17 ust. 2, art. 22g ust. 16 i art. 25 ust. 4a – zmiana ma 

charakter dostosowawczy i stanowi konsekwencje uchylenia art. 19 ust. 4 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. W związku uregulowaniem w rozdziale 9 działu IV nowej 

ustawy – Ordynacja podatkowa procedury ustalania wartości rzeczy lub praw majątkowych, 



która nie w każdej sytuacji będzie miała zastosowanie do ustalania wartości rynkowej 

świadczenia niepieniężnego (np. w przypadku świadczenia usług) zasadne jest odesłanie do 

odpowiedniego stosowania rozdziału 9 działu IV nowej ustawy - Ordynacja podatkowa. 

Uchylenie art. 19 ust. 1 zdanie drugie, ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 4 – zmiana ma 

charakter porządkujący i wynika z uregulowania procedury ustalania wartości rzeczy lub 

praw majątkowych w rozdziale 9 działu IV nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. Zgodnie 

bowiem z art. 632 § 2 projektu ustawy – Ordynacja podatkowa organ podatkowy może 

wezwać zobowiązanego do podwyższenia wartości rzeczy lub praw majątkowych w terminie 

nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, jeżeli w ocenie organu podatkowego 

wskazana przez zobowiązanego wartość rzeczy lub praw majątkowych znacznie odbiega od 

wartości rynkowej. Przepis art. 19 ust. 4 zdanie 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych uzależnia zastosowanie procedury ustalania wartości rynkowej od przypadku gdy 

wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od 

wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy. W związku z 

uregulowaniem procedury ustalania wartości rynkowej rzeczy lub praw majątkowych w 

ogólnym prawie podatkowym, która będzie miała zastosowanie wprost do ustalania 

przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw, zasadne jest modyfikacja art. 19 ust. 1 zdanie 

drugie i uchylenie ust. 4. Modyfikacja brzmienia ust. 1 zdanie drugie ma na celu uniknięcia 

powielenia regulacji zawartej w art. 632 § 2 projektu Ordynacji podatkowej, która określa 

czynności jakie podjąć może organ podatkowy w przypadku zaniżenia przez podatnika 

wartości rzeczy. Przepis w zaproponowanym brzmieniu ma charakter bardziej uniwersalny i 

odwołuje się do określania wartości również przez podatnika.  

Zmiana ust. 2 polega na rezygnacji z odesłania do uchylanego ust. 4.  

Zmiana art. 23 ust. 1 pkt 18 – zmiana przepisu polega na aktualizacji odesłania do 

Ordynacji podatkowej w postaci skróconej stosownie do art. 5a pkt 5 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

Zmiana art. 25 ust. 3a i art. 45 ust. 5a – zmiana tych przepisów polega na aktualizacji 

odesłania do decyzji w sprawie porozumienia, o której mowa w rozdziale 4 działu IV 

Ordynacji podatkowej. Obecnie funkcjonujące określenie decyzji jako decyzji o uznaniu 

prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami 

powiązanymi nie znajduje podstaw w terminologii używanej w przepisach ogólnego prawa 

podatkowego.  

Dodanie art. 26ea ust. 7 i art. 45c ust. 6b, zmiana art. 27f ust. 13 i art. 44ba - przepisy te 

stanowią odpowiedniki art. 72 § 1a i 1b, art. 77a oraz art. 77c § 1 i 2 obowiązującej ustawy – 

Ordynacja podatkowa. Regulacje te dotyczą jedynie podatków dochodowych z tego względu 

powinny być zawarte w tych ustawach, nie zaś w przepisach ogólnego prawa podatkowego. 

Zmiana art. 45a pkt 1 i 2 – zmiana ma charakter dostosowawczy i polega za zastąpieniu 

odwołania do art. 13 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odwołaniem do art. 77 

projektu ustawy. 

Zmiany art. 45cc ust. 1 - zmiana ma charakter dostosowawczy i polega za zastąpieniu 

odwołania do art. 274 § 2-4 i 6 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odwołaniem do 

art. 595 § 2-6 projektu ustawy. 



Uchylenie art. 45cc ust. 2 i 3 – zmiana ma charakter porządkujący i związana jest z 

przeniesieniem materii uregulowanej obecnie w art. 45cc ust. 2 i 3 do przepisów ogólnego 

prawa podatkowego (art. 163). 

 

Art. 21 projektu - zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych  

Dodanie art. 4a pkt 31 - dodanie do słowniczka skrótu „Ordynacja podatkowa” związane 

jest z funkcjonowaniem takiego skrótu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

Zmiany art. 11 ust. 3a i art. 27 ust. 3 - zmiana tych przepisów polega na aktualizacji 

odesłania do decyzji w sprawie porozumienia, o której mowa w rozdziale 4 działu IV 

Ordynacji podatkowej. Obecnie funkcjonujące określenie decyzji jako decyzji o uznaniu 

prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami 

powiązanymi nie znajduje podstaw w terminologii używanej w przepisach ogólnego prawa 

podatkowego. 

Zmiany art. 11 ust. 4a, art. 12 ust. 1 pkt 9, ust. 4 pkt 3b lit. a, ust. 5a i 6a oraz art. 14a 

ust. 1 – zmiany tych przepisów mają charakter dostosowawczy i stanowią konsekwencje 

uchylenia art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku 

uregulowaniem w rozdziale 9 działu IV nowej ustawy – Ordynacja podatkowa procedury 

ustalania wartości rzeczy lub praw majątkowych zasadne jest stosowanie wprost lub 

odpowiednio rozdziału 9 działu IV nowej ustawy - Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 14 ust. 1 zdanie drugie, ust. 6, uchylenie art. 14 ust. 3 oraz dodanie art. 14b - 

zmiana ma charakter porządkujący i wynika z uregulowania procedury ustalania wartości 

rzeczy lub praw majątkowych w rozdziale 9 działu IV nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zgodnie bowiem z art. 632 § 2 projektu ustawy – Ordynacja podatkowa organ podatkowy 

może wezwać zobowiązanego do podwyższenia wartości rzeczy lub praw majątkowych w 

terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, jeżeli w ocenie organu 

podatkowego wskazana przez zobowiązanego wartość rzeczy lub praw majątkowych znacznie 

odbiega od wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 3 zdanie 1 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych uzależnia zastosowanie procedury ustalania wartości rynkowej od 

przypadku gdy wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości 

rynkowej rzeczy lub praw majątkowych. W związku z uregulowaniem procedury ustalania 

wartości rynkowej rzeczy lub praw majątkowych w ogólnym prawie podatkowym, która 

będzie miała zastosowanie wprost do ustalania przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy lub 

praw, zasadne jest dokonanie modyfikacji art. 14 ust. 1 zdanie drugie i uchylenie art. 14 ust. 

3. Modyfikacja brzmienia ust. 1 zdanie drugie ma na celu uniknięcia powielenia regulacji 

zawartej w art. 632 § 2 projektu Ordynacji podatkowej, która określa czynności jakie podjąć 

może organ podatkowy w przypadku zaniżenia przez podatnika wartości rzeczy. Przepis w 

zaproponowanym brzmieniu ma charakter bardziej uniwersalny i odwołuje się do określania 

wartości również przez podatnika.  

Zmiana ust. 6 polega na rezygnacji z odesłania do uchylanego ust. 3. 



Dodanie art. 14b związane jest z uregulowaniem w art. 14 zagadnień związanych z ustalaniem 

wartości świadczonych usług. W związku z tym, że art. 632 projektu Ordynacji podatkowej 

odnosi się jedynie do ustalania wartości rzeczy i praw konieczne jest wskazanie, że przepisy 

te znajdą również zastosowanie do określania wartości usług. W związku z tym, że przepis o 

odpowiednim stosowaniu Ordynacji podatkowej od określania wartości usług ma szerszy 

zakres zastosowania niż art. 14, to zasadne jest wyodrębnienie tej normy do odrębnego 

artykułu. W ten sposób przepis znajdzie zastosowanie również w przypadku określania 

wartości usług na potrzeby innych przepisów, w tym art. 16g ust. 12, którego zmiana nie jest 

wymagana ze względu na treść art. 14b . 

Dodanie art. 18da ust. 7 i art. 26b – dodawane przepisy stanowią odpowiedniki art. 72 ust. 

1b i art. 77a obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa. Przepisy te dotyczą jedynie 

podatków dochodowych, z tego względu powinny zostać usunięte z przepisów ogólnego 

prawa podatkowego i uregulowane w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych i 

ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

 

Art. 22 projektu - zmiany art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca 

na zastąpieniu odesłania do tajemnicy skarbowej w rozumieniu art. 293 obowiązującej ustawy 

– Ordynacja podatkowa ogólnym odesłaniem do tajemnicy skarbowej w rozumieniu nowej 

ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 24 projektu - zmiana art. 49c ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne 

- zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania do art. 67a § 1 

obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 222 nowej ustawy – 

Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 32 projektu - zmiana art. 5b
1
 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania 

do tajemnicy skarbowej w rozumieniu art. 93d obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa 

odesłaniem do art. 265 pkt 1 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 33 projektu – dodanie art. 115 § 25, art. 269d-269g w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 

r. – Kodeks karny  

Zmiana art. 115 § 25 – zmiana o charakterze dostosowawczym wynikająca z uzupełnienie 

katalogu przestępstw o przestępstwa przeciwko ochronie informacji (art. 269d-269g). Przepis 

wyjaśnia znaczenia używanych pojęć w dodawanych przepisach.   

Dodanie art. 269d-269g – zmiana o charakterze porządkującym polegająca na przeniesieniu 

do ustawy – Kodeks karny przepisów karnych penalizujących naruszenie obowiązuj 

zachowania tajemnicy skarbowej znajdujących się w dziale VIII (art. 306) obowiązującej 

ustawy – Ordynacja podatkowa oraz w dziale VIII (art. 119zzh-119zzj i art. 278) ustawy o 

Krajowej Administracji Skarbowej.  



 

Art. 35 projektu - zmiany art. 98a ust. 4 i art. 107 ust. 5 w ustawie z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami - zmiany o charakterze dostosowawczym 

polegające na zastąpieniu odesłania do art. 66 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa 

odesłaniem do art. 155 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 36 projektu - zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

Zmiana art. 22 ust. 1 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 272 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 594 

nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 49 ust. 5b - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 67d obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 226 

nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 49b ust. 3 i 5 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na 

zastąpieniu odesłania do art. 43 i art. 46h § 1 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa 

odesłaniem odpowiednio do art. 677 i art. 687 § 1 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 49f ust. 4 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 67b i art. 67d § 1 i 2 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa 

odesłaniem do art. 224 i art. 226 § 1 i 2 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 37 projektu - zmiany art. 54b i art. 105 ust. 1 pkt 1f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. – Prawo bankowe - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 119zg pkt 2 i działu IIIB obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa 

odesłaniem do art. 635 pkt 2 i rozdziału 10 działu IV nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 38 projektu - zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych 

Zmiana art. 4 pkt 15 - zmiana o charakterze dostosowawczym wynikająca z przeniesienia 

regulacji dotyczących nadawania numeru identyfikacji podatkowej, posługiwania się 

identyfikatorem podatkowym oraz rejestru podatników zawartych obecnie w ustawie o 

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników do rozdziału 1 działu IV projektu 

ustawy – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z definicją zawartą w słowniczku numer NIP to 

numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami projektowanej ordynacji 

podatkowej.  

Dodanie art. 4 pkt 18 – zmiana o charakterze dostosowawczym, gdzie słowniczek 

uzupełniono o definicje projektu ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Dodanie rozdziału 1a – zmiana o charakterze porządkującym polegająca na przeniesieniu 

przepisów dotyczących zasad ewidencji płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz 

ubezpieczenia zdrowotne z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i 



płatników do rozdziału 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie bowiem z 

art. 487 § 1 projektu nowej ustawy obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają podatnicy 

płatnicy oraz inne podmioty, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Konieczne jest zatem 

uzupełnienie przepisów odrębnych – ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych o ten 

obowiązek. Projektowane przepisy ordynacji podatkowej w zakresie identyfikacji i ewidencji 

będą miały natomiast odpowiednie zastosowanie (art. 5d). 

Przepis projektowanego art. 5a jest odpowiednikiem obecnie obowiązującego art. 2 ust. 3 

ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, który nakładał 

obowiązek ewidencyjny również na płatników składek ubezpieczeniowych, w tym także gdy 

nie jest podatnikiem lub płatnikiem podatków (art. 5c ust. 1). Ponadto tak jako obecnie 

identyfikatorem płatnika składek na ubezpieczenia społeczne będzie numer NIP.  

Zgodnie z art. 5c ust. 2 przyjęto aktualnie obowiązujące zasady dotyczące nadawania numeru 

identyfikacji podatkowej, zgodnie z którymi płatnicy składek ubezpieczeniowych mają 

obowiązek złożyć zgłoszenie identyfikacyjne do właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika, jednakże zgłoszenie takie 

dokonuje się tylko jeden raz, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych składek, liczbę 

oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej czy liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. 

Te same zasady dotyczą również aktualizacji danych oraz odmowy nadania NIP oraz ich 

unieważniania. 

Zmiana art. 27 ust. 2-3 – zmiana o charakterze dostosowawczym; zmiana ust. 2 związana 

jest z zastosowaniem wprowadzonego w art. 4 pkt 15 skrótu „Ordynacja podatkowa”; 

natomiast zmiany w ust. 2a i 3 polegająca na zastąpieniu odesłania do art. 43 i art. 46 § 1 

obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem odpowiednio do art. 677 i art. 683 

§ 1 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 29 ust. 3 i 4 – związana jest z zastosowaniem wprowadzonego w art. 4 pkt 15 

skrótu „Ordynacja podatkowa”. 

Zmiana art. 31 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłań: 

- do art. 12, art. 26, art. 29 § 1 i 2, art. 33-33b, art. 38a, art. 51 § 1, art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 3, 

4, 8 i 9, art. 60 § 1, art. 61 § 1, art. 62 § 1, 3 i 5, art. 62b § 1 pkt 2 i § 3, art. 72 § 1 pkt 1 i 4 i § 

2, art. 73 § 1 pkt 1 i 5, art. 77b § 1 i 2, art. 91, art. 93, art. 93a-93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1, 

art. 98 § 1 i § 2 pkt 1, 2, 5 i 7, art. 100, art. 101, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2, art. 107 § 1, 

1a, § 2 pkt 2 i 4 i § 3, art. 108 § 1, 3 i 4, art. 109 § 1 w zakresie art. 29, art. 109 § 2 pkt 1, art. 

110 § 1, § 2 pkt 2 i § 3, art. 111 § 1-4 i § 5 pkt 1, art. 112 § 1-5, art. 112b, art. 112c, art. 113, 

art. 114, art. 115-117, art. 118 § 1 oraz art. 119 obowiązującej ustawy – Ordynacja 

podatkowa, 

- odesłaniami do art. 127, art. 230, art. 665, art. 666, art. 674, art. 158, art. 164, art. 146 § 1 

pkt 1, 3, 4, 11 i 12, art. 152 § 1, art. 150 § 1, art. 153 § 1 i 4, art. 148, art. 183, art. 184 § 1, art. 

187 § 1 i § 2 pkt 1, art. 199, art. 200 i art. 201 § 1, art. 282, art. 261-264, art. 266, art. 267, art. 

271 § 1, art. 272 § 1 i § 2 pkt 1, 2, 4 i 6, art. 273 § 1, 2 i 3, art. 275, art. 209 pkt 5 art. 278 § 1, 

art. 260, art. 237 § 1 pkt 1, 4 i 5, art. 239 § 1, art. 240, art. 241 § 3, art. 238 w zakresie art. 230 

§ 26, art. 241 § 2 pkt 1, art. 244 § 1, § 2 pkt 2 i § 4, art. 245 § 15, art. 246249, art. 

251256 oraz art. 242 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 



Dodanie art. 31a-31c – przepisy art. 31a-31c są dostosowanymi odpowiednikami 

odpowiednio art. 15a, 15 ust. 2c i 15 ust. 1b ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. 

 

Art. 39 zmiany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zmiany 

analogiczne jest w art. 25 ust. 3a i 4a oraz art. 45c ust. 1a ustawie o podatku dochodowym od 

osób fizycznych.  

 

Art. 39 projektu - zmiany w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny 

skarbowy – projekt nowej Ordynacji Podatkowej eliminuje aktualnie obowiązująca 

przesłankę powodującą zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego 

– wszczęcie postepowania karnego skarbowego (art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa).  Należałoby w związku z tym również usunąć w Kodeksie 

karnym skarbowym przepisy wprowadzone w związku z tą przesłanką.  

Celem dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 

2012 r. (sygn. akt P 30/11) dotyczącego art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa znowelizowano nie tylko Ordynację podatkową, lecz także Prawo celne 

oraz Kodeks karny skarbowy. Po zmianie organy podatkowe i celne obowiązane zostały do 

zawiadamiania podatnika (dłużnika) o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed 

upływem tego terminu (zmiany w Ordynacji podatkowej i Prawie celnym). Ponadto, organy 

prowadzące postępowanie karne skarbowe obowiązane zostały  informować organy 

podatkowe (celne) o prowadzonym przez siebie postępowaniu przygotowawczym (zmiany w 

Kodeksie karnym skarbowym – w art. 133 dodano § 3,w art. 134 po § 1 dodano § 1a ). 

W związku z tym, że brak będzie podstaw do zawieszania biegu terminu przedawnienia 

wymiaru w prawie podatkowym z uwagi na wszczęcie postępowania w sprawie karnej 

skarbowej, zobowiązanie organów prowadzących postepowania przygotowawcze do 

informowania organów podatkowych o prowadzonych postępowaniach karnych skarbowych 

jest zbędne i należałoby równocześnie z nowelizacją OP wykreślić przepisy – w art. 133 § 3, 

art. 134 § 1a i art. 134a § 2. Zmiana w art. 134 § 5 polega na rezygnacji z odesłania do 

uchylanego § 1a.  

Art. 40 projektu - zmiana art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o 

wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji 

technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - zmiana o charakterze 

dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania do art. 57 § 1-4 obowiązującej ustawy 

– Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 228 § 1-4 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 42 projektu - zmiana art. 24a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i 

restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” - zmiana o 

charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu ogólnego odesłania do przepisów 

dotyczących odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty należności obowiązującej ustawy – 



Ordynacja podatkowa odsłanianiem do rozdziału 8 działu II nowej ustawy – Ordynacja 

podatkowa. 

 

Art. 43 projektu - zmiany ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych – (uchylenie art. 6 ust. 3 i 4) - zmiana o charakterze porządkującym 

związana jest z uregulowaniem w rozdziale 9 działu IV nowej ustawy – Ordynacja podatkowa 

procedury ustalania wartości rzeczy lub praw majątkowych. Wobec uregulowania w ogólnym 

prawie podatkowym tej procedury, która będzie miała zastosowanie również do ustalania 

wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy o podatku 

od spadków i darowizn zasadne jest uchylenie przepisów art. 8 ust. 4 i 5 tej ustawy. 

 

Art. 47 projektu - zmiana art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji 

hutnictwa żelaza i stali - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 57 § 1-4 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 

228 § 1-4 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 48 projektu - zmiana art. 40b ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o 

Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych - zmiana o charakterze 

dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłań do art. 13 ustawy z dnia 13 października 

1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz art. 182 

obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniami do art. 504 i art. 371 nowej 

ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 49 projektu - zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

(uchylenie art. 93 ust. 7 i art. 94 ust. 9) – uchylenie przepisów przewidujących, że do kar 

pieniężnych nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacji podatkowej, związane jest z 

obowiązywaniem w prawie administracyjnym reguły, zgodnie z którą do administracyjnych 

kar pieniężnych stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (art. 189a § 1 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego). W związku z 

tym brak jest uzasadnienia do utrzymania przewidującego wyłączenie stosowania przepisów 

Ordynacji podatkowej w przypadku w którym przepisy Ordynacji podatkowej nie nakazują 

stosowania jej przepisów do kar pieniężnych przewidzianych ustawą o transporcie drogowym.  

 

Art. 51 projektu - zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2002 r. - Prawo ochrony 

środowiska 

Zmiana art. 281 ust. 2 i 3 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na 

aktualizacji odwołania do projektu nowej ustawy – Ordynacja podatkowa oraz używanej 

terminologii (odraczania płatności podatku i zapłaty zaległości podatkowej oraz umarzania 

podatku). 

Zmiana art. 318 ust. 7 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do naliczania odsetek za zwłokę na zasadach określonych w dziale III 



obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do rozdziału 5 działu II nowej 

ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 321 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie wstrzymania biegu 

terminu przedawnienia odesłaniem do oddziału 2 rozdziału 6 działu II nowej ustawy – 

Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 362 ust. 5 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do stosowania przepisów działu III obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa 

odesłaniem do odpowiedniego stosowania przepisów art. 128, art. 129, art. 131 § 1, działu II i 

rozdziału 11 działu IV nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 400k ust. 2 pkt 3 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na 

zastąpieniu odesłania do art. 60 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do 

art. 152 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 402 ust. 3 – zmiana ma na celu ujednolicenie odwołania do projektu nowej 

ustawy – Ordynacja podatkowa.  

 

Art. 54  projektu - zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) 

Zmiana art. 3 § 2 pkt 4 i 9, art. 48 § 2 - zmiany o charakterze dostosowawczym polegające na 

zastąpieniu odesłania do przepisów obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa 

odesłaniami do odpowiednich przepisów nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 35 § 7 i art. 50 § 3 – zmiany te zostały omówione w zmianach do ustawy o 

Krajowej Administracji Skarbowej.  

Zmiana art. 52 § 1 i 2 – zmiana ta ma umożliwić realizację nowej instytucji jaką jest 

możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego na decyzje organu pierwszej instancji, z 

pominięciem odwołania. Dla realizacji tej możliwości było niezbędne uchylenie obowiązku 

wyczerpania środków zaskarżenia  jako warunku złożenia skargi. 

Dodanie art. 53 § 1a i zmiana art. 53 § 3 i 4 – przepis art. 53 ustawy - Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie reguluje obecnie sytuacji, w której termin 

do wniesienia skargi do sądu administracyjnego biegnie wówczas, gdy spadkobiercy 

podatnika, płatnika, inkasenta lub zapisobiercy windykacyjni zostali zawiadomieni o terminie 

do jej wniesienia (art. 277 § 2 projektu). Dlatego niezbędne było uzupełnienie tej regulacji 

przez dodanie do art 53 § 1a. Zmiana art. 53 § 3 i 4 ma charakter dostosowawczy i polega na 

uzupełnieniu zastrzeżenia do dodawanego § 1a.  

Dodanie art. 57b – zmiana wprowadza ograniczenie w zakresie zarzutów skargi składanej na 

decyzję organu pierwszej instancji. Zakres ten jest ograniczony do zarzutów błędnej wykładni 

lub niewłaściwego zastosowania przepisów prawa materialnego. Jest to realizacja przyjętej 

zasady, że złożenie skargi na decyzję organu I instancji wymaga akceptacji przez skarżącego 

ustalonego w postępowaniu i wskazanego w decyzji stanu faktycznego. Decydując się na  

złożenie skargi na decyzję organu pierwszej instancji skarżący akceptuje stan faktyczny 



przedstawiony w decyzji i rezygnuje z podnoszenia zrzutów naruszenia przepisów procedury. 

Tym samym definitywnie traci taką możliwość, z wyłączeniem trybów nadzwyczajnych. 

Dodanie art. 58 § 1 pkt 5b – zmiana jest elementem realizacji bezpośredniej skargi na 

decyzje organu pierwszej instancji, w przypadku braku akceptacji ustalonego stanu 

faktycznego (co będzie wynikać z zawarcia w skardze zarzutów naruszenia przepisów 

procedury) skarga taka podlega odrzuceniu przez sąd, ale będzie rozpoznawana jako 

odwołanie na zasadach wynikających z nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 134 § 1 – zmiana ma charakter dostosowania do wprowadzonej możliwości 

złożenia skargi na decyzję organu pierwszej instancji, powoduje ona związanie sądu 

wyrażonymi w skardze zarzutami dotyczącymi wyłącznie przepisów materialnych. Związanie 

sądu będzie miało charakter definitywny, tzn. nie będzie możliwe uchylenie zaskarżonej 

decyzji nawet jeśli sąd dostrzeże naruszenie przepisów proceduralnych będzie związany 

ustalonym stanem faktycznym zaakceptowanym zarówno przez organ (w wydanej decyzji), 

jak i przez skarżącego (w ramach złożenia skargi na decyzję organu I instancji). Należy 

zwrócić uwagę, że skarżący może w ten sposób niejako działać na swoją niekorzyść, jeśli 

składając taką skargę nie dostrzeże naruszenia przepisów procedury mających wpływa na 

wynik sprawy, definitywnie utraci możliwość ich podnoszenia. Jednak złożenie skargi na 

decyzję organu pierwszej instancji nie jest konieczne, skarżący może najpierw wyczerpać 

drogę odwoławczą co byłoby działaniem wskazanym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości 

odnośnie ustalonego stanu faktycznego. 

Dodanie art. 145b – zmiana polega na dostosowaniu przepisu do wprowadzonej możliwości 

złożenia skargi na decyzję organu pierwszej instancji, w ramach której można podnosić tylko 

zarzuty naruszenia przepisów materialnych. Ich naruszenie, które ma wpływ na wynik sprawy 

będzie stanowić wyłączną podstawę uchylenia decyzji organu pierwszej instancji lub 

stwierdzenia jej nieważności. 

Zmiana art. 153 – zmiana o charakterze dostosowawczym rozszerza zakres związania oceną 

prawną dokonaną przez sąd w orzeczeniu także na organy odwoławcze. W przypadku 

uchylenia decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji przez sąd administracyjny na 

ponownie wydaną przez ten organ decyzję zobowiązany może złożyć zarówno ponowną 

skargę do sądy administracyjnego z pominięciem odwołania, jak i odwołanie w normalnym 

trybie instancyjnym. W tym drugim przypadku niezbędne jest związanie organu 

odwoławczego oceną prawną dokonana przez sąd przy rozpatrywaniu tej samej sprawy w 

ramach kontroli pierwotnej decyzji organu pierwszej instancji. 

Dodanie art. 176 § 1a i art. 180a – utrzymywanie stanu prawnego gwarantującego prawo do 

sądu w sprawach indywidualnych interpretacji, wobec postępującego wzrostu liczby 

„realnych” sporów podatkowych rozstrzyganych przez sądy administracyjne, jest 

równoznaczne z utrzymywaniem stanu inflacji prawa do sądu
2
.  Problematyka zaskarżalności 

indywidualnych interpretacji do sądu została szerzej omówiona w uzasadnieniu projektu 

ustawy – Ordynacja podatkowa. Potrzebę wprowadzenia badania skargi kasacyjnej na jej 

wstępnym etapie rozpoznawania wyłącznie w odniesieniu do spraw z zakresu zaskarżenia 

indywidualnych interpretacji nie wynika jedynie z ilości tego rodzaju spraw rozpoznawanych 
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przez Naczelny Sąd Administracyjny. Obowiązująca obecnie regulacja art. 57a p.p.s.a. w 

istotny sposób modyfikuje wymogi skargi na indywidualną interpretację przepisów prawa 

podatkowego. Ponadto w większości tego rodzaju spraw na tym etapie postępowania 

zagadnienia sporne sprowadzają się do wykładni przepisów prawa materialnego i to w 

sytuacji, gdy istnieje utrwalona praktyka orzecznicza. Nie zachodzi zatem usprawiedliwiona 

potrzeba po raz kolejny rozstrzygania tego zagadnienia.        

Projektowana regulacja odwzorowuje funkcjonujące obecnie na podstawie art. 398
4
 § 1 i 

art. 398
9
 k.p.c. rozwiązanie w odniesieniu do skarg kasacyjnych rozpoznawanych przez Sąd 

Najwyższy. 

Zmiana art. 264 § 2 – Kierunek zmian polegających na wzmocnieniu znaczenia interpretacji 

ogólnych wydawanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

realizowany w projekcie wskazujący, że interpretacja ogólna zawiera w szczególności opis 

zagadnienia, w świetle którego jest dokonywana interpretacja przepisów prawa podatkowego 

oraz wyjaśnienie zakresu i stosowania interpretowanych przepisów prawa podatkowego do 

opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym zapewni możliwość zestawienia treści 

interpretacji ogólnych z zagadnieniami wskazywanymi we wnioskach o interpretacje 

indywidualne oraz w wydanych interpretacjach indywidualnych. Uprawnienie przyznane 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do występowania z pytaniami 

prawnymi do NSA stanowi wyłącznie o dalszym wzmocnieniu interpretacji ogólnych. Na tym 

etapie powinno ostatecznie dochodzić do rozwiązywania problemów wykładni przepisów 

materialnego prawa podatkowego. Zapobiegnie to powstawania licznych sporów przed 

sądami administracyjnymi na etapie kontroli indywidualnych interpretacji oraz ograniczy 

kształtowanie rozbieżnego orzecznictwa sądowego na tym etapie kontroli sądowej. W 

praktyce, o czym świadczą dotychczasowe pytania kierowane przez składy orzekające NSA 

rozbieżne orzecznictwo sądów na tle indywidualnych interpretacji prowadziło do podjęcia 

uchwał przez NSA dopiero wobec wielu tego rodzaju spraw zawisłych przed tym sądem. 

Przesłankę wystąpienia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych z 

pytaniem prawnym stanowić będzie wyłonienie się w toku wydawania interpretacji ogólnej 

poważnych wątpliwości na tle rozbieżnego orzecznictwa sądów administracyjnych. 

 

Art. 54 projektu - zmiana art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców – zmiana 

polega na odesłaniu do projektu nowej ustawy – Ordynacja podatkowa.  

 

Art. 56 projektu - zmiany w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  

Zmiana art. 2 ust. 4 i uchylenie ust. 5 – zmiana ma charakter porządkujący i związana jest z 

uregulowaniem zagadnienia związanego z odpowiedzialnością solidarną za zobowiązania 

podatkowe w przypadku gdy część podatników solidarnie zobowiązanych jest zwolniona od 

podatku w art. 281 § 1 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. Wobec uregulowania w sposób 

kompleksowy w ogólnym prawie podatkowym tego przypadku zasadne jest uchylenie tej 

samej regulacji zwartej w ustawie o podatku rolnym. 



Uchylenie art. 6 ust. 3a - zmiana ma charakter porządkujący i związana jest wprowadzeniem 

w nowej ustawie - Ordynacja podatkowa instytucji polegającej na prawie do odstąpienia od 

wszczynania postępowań podatkowych w sprawach bagatelnych (art. 327). W proponowanym 

brzmieniu regulacje ogólnego prawa podatkowego pozwolą na nie podejmowanie 

postępowań, gdy wysokość podatku, zaniżenia podatku, dochodu lub przychody, zawyżenia 

nadpłaty, zwrotu podatku czy nadwyżki podatku naliczonego za okres rozliczeniowy nie 

przekroczyłaby kwoty 50 zł. W przypadku podatków stanowiących dochody gmin (np. 

rolnym, leśnym, od nieruchomości) odpowiedni organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego będzie uprawniony do dopuszczenia stosowania wskazanej zasady z 

jednoczesnym wskazaniem kwoty granicznej, nie wyższej niż 50 zł. W związku z tym, 

zbędne jest utrzymywanie w zakresie wskazanych podatków stanowiących dochód gmin 

reguły wyrażonej we wskazanych w art. 8, 14 i 52 niniejszej ustawy przepisach, która zakłada 

nie wszczynanie postępowań podatkowych oraz ich umarzanie w tych przypadkach, gdy 

wysokość zobowiązania nie przekracza kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki 

poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Analogiczne zmiany zostały wprowadzone w 

przepisach dotyczących podatku od nieruchomości i podatku leśnym. 

 

Art. 57 projektu - zmiana art. 32k ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy 

publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy - zmiana o 

charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania do art. 112 obowiązującej 

ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 245 nowej ustawy – Ordynacja 

podatkowa. 

 

Art. 58 projektu - zmiany w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji 

zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych 

Zmiana art. 2 pkt 5 i 10 - zmiany o charakterze dostosowawczym polegające na zastąpieniu 

odesłania do art. 57 § 1  i art. 67 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem 

do art. 228 § 1 i art. 222 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 9 ust. 3 i 5 - zmiany o charakterze dostosowawczym polegające na zastąpieniu 

odesłania do działu VI i art. 33 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do 

przepisów rozdziału 8 działu IV i art. 665 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiany art. 10 ust. 6 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 53 § 3 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 161 

§ 2 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 12 ust. 9  i art. 14 ust. 3 - zmiany o charakterze dostosowawczym polegające na 

zastąpieniu odesłań do art. 67 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniami do 

art. 222 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 59 projektu – zmiana art. 63 ust. 1 pkt 4 z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania 



do art. 119zg pkt 2 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 635 pkt 

2 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 60 projektu - zmiana art. 27a ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na 

zastąpieniu odesłania do ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa 

odesłaniem do rozdziału 1 działu IV nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 62 projektu - zmiana w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego 

Zmiana art. 11 ust. 4 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 76a § 1 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 

192 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Uchylenie art. 18 – przepis ten w ust. 1 przewiduje, że do udzielania ulg podatkowych, 

umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności z tytułu podatków 

i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, a także zwalniania z 

obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru tych należności mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Przepis przewidujący stosowanie 

ustawy – Ordynacja podatkowa w przypadku, gdy wynika to wprost z tej ustawy jest zbędny 

stanowi superfluum i z tego względu powinien zostać uchylony.  

Zmiana art. 35 ust. 3 i uchylenie ust. 4 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca 

na zastąpieniu odesłania do przepisów obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa 

dotyczących odraczania terminu płatności podatku lub zapłaty zaległości podatkowej, 

rozkładania na raty podatku lub zapłaty zaległości podatkowej, a także umarzania zaległości 

podatkowej oraz odsetek za zwłokę, odesłaniem do przepisów rozdziału 8 działu II nowej 

ustawy – Ordynacja podatkowa. Uchylenie ust. 4 jest związane z przeniesieniem wyłączenia 

stosowania przepisów Ordynacji podatkowej do ust. 3. 

Zmiana art. 38 -  zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania 

do przepisów działu III, art. 57, art. 55 § 2, rozdziału 6 i 7a działu II, art. 67a § 1 pkt 3  

obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 128 § 1, działu II i 

rozdziału 10 działu IV, art. 228, art. 175, rozdziału 5 i 8 działu II, art. 222 § 2 pkt 3  nowej 

ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 63 projektu - zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i 

usług 

Zmiana art. 32 ust. 5 i art. 130b ust. 7 pkt 1 - zmiana tych przepisów polega na aktualizacji 

odesłania do decyzji w sprawie porozumienia, o której mowa w rozdziale 4 działu IV 

Ordynacji podatkowej. Obecnie funkcjonujące określenie decyzji jako decyzji o uznaniu 

prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami 



powiązanymi nie znajduje podstaw w terminologii używanej w przepisach ogólnego prawa 

podatkowego. 

Zmiana art. 34 ust. 4 – zmiana polega na wyłączeniu stosowania art. 330 § 1, który 

wprowadza zakaz wszczynania i prowadzenia postępowania podatkowego w zakresie kwot 

bagatelnych - w kwocie 50 zł. Przepis ten nie powinien mieć zastosowania w zakresie 

podatku VAT z tytułu importu towarów np. o niewielkiej wartości w przesyłkach pocztowych 

lub kurierskich – tzw. e-commerce (art. 51 ust. 3 ustawy o VAT), a w konsekwencji na 

ewentualne postępowanie podatkowe w przypadku, gdy podatek VAT z tytułu importu jednak 

nie zostanie zapłacony. 

Pozostawienie przepisu w jego obecnym brzmieniu mogłoby prowadzić do „zalegalizowania” 

niepłacenia przez importerów podatku VAT od ww. przesyłek o niewielkiej wartości (22 

euro), bowiem kwoty podatku VAT należne od takich przesyłek są, co do zasady, poniżej 50 

zł. Proponowana zmiana do ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje, że w zakresie 

podatku VAT z tytułu importu towarów będą wszczynane i prowadzone postępowania bez 

względu na to jaka kwota tego podatku będzie wymierzana.   

Zmiana art. 37 ust. 1aa pkt 2 i ust. 1ab – zmiana o charakterze dostosowawczym 

polegająca na zastąpieniu odesłania do art. 56 § 1 obowiązującej ustawy – Ordynacja 

podatkowa odesłaniem do art. 165 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 86 ust. 15 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 81b obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 142 

nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Dodanie art. 87 ust. 2d-2f – dodawane przepisy stanowią odpowiednik art. 76b § 2-4 

obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa. Instytucje zawarte w tych przepisach dotyczą 

szczególnej sytuacji możliwości dla podatku od towarów i usług (ustanowienia 

zabezpieczenia np. kredytu na zwrocie podatku)  z tego względu powinny być uregulowane w  

ustawie, nie zaś w ogólnym prawie podatkowym.  

Zmiana art. 87 ust. 4c - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 33e-33g obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 

668-670 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 96 ust 12 zdanie 2 - zmiana o charakterze dostosowawczym wynikająca z 

przeniesienia regulacji dotyczących nadawania numeru identyfikacji podatkowej, 

posługiwania się identyfikatorem podatkowym oraz rejestru podatników zawartych obecnie w 

ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników do rozdziału 1 działu IV 

projektu ustawy – Ordynacja podatkowa.  

Zmiana art. 96 ust. 4a pkt 5 i ust. 9 pkt 5 - zmiana o charakterze dostosowawczym 

polegająca na zastąpieniu odesłania do 119zg pkt 1 i 9 obowiązującej ustawy – Ordynacja 

podatkowa odesłaniem do art. 635 pkt 1 i 9 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 105b ust. 3 pkt 2 i ust. 9 -  zmiany o charakterze dostosowawczym polegające 

na zastąpieniu odesłań do art. 33e i art. 67a § 1 pkt 2 obowiązującej ustawy – Ordynacja 

podatkowa odesłaniami do przepisów art. 668 i art. 222 § 4 nowej ustawy – Ordynacja 

podatkowa. 



Uchylenie art. 108c ust. 2, zmiana art. 108d ust. 7 pkt 1 i art. 130b ust. 7 pkt 1 – 

uchylenie ust. 2 w art. 108c stanowi konsekwencje uchylenia art. 56b Ordynacji podatkowej. 

W pozostałym zakresie zmiany mają charakter dostosowawczy i polegają na zastąpieniu 

odesłań do art. 63 § 1 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa i  ustawy z dnia 13 

października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników odesłaniami 

do przepisów art. 149 § 1 i rozdziału 1 działu IV nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 65 projektu - zmiany w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne 

Zmiana art. 10b ust. 1 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 3b § 2 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 55 

§ 9 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 57 ust. 1 - zmiana polega na dostosowaniu treści tego przepisu do art. 152 § 1 

projektu Ordynacji podatkowej. 

Zmiana art. 61 ust. 1 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do rozdziału 3 działu III obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem 

do rozdziału 11 działu IV nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Uchylanie art. 65 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 pkt 1 – z uwagi na fakt, że nowa Ordynacja 

Podatkowa eliminuję aktualnie obowiązująca przesłankę powodującą zawieszenie biegu 

terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – wszczęcie postepowania karnego 

skarbowego (art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) 

zasadne jest usunięcie takiej przesłanki funkcjonującej w Prawie celnym – art. 65 ust. 10 pkt 1 

ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne.   

Celem dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 

2012 r. (sygn. akt P 30/11) dotyczącego art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa znowelizowano nie tylko Ordynację podatkową, lecz także Prawo 

celne. Analogiczne rozwiązanie jak w przypadku zobowiązań podatkowych, funkcjonuje w 

art. 65 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne. Choć przepis ten nie był 

przedmiotem wyroku TK, uznano, że mógłby spotkać się z podobnym zarzutem 

niekonstytucyjności. 

W związku z tym, że brak będzie podstaw do zawieszania biegu terminu przedawnienia 

wymiaru w prawie podatkowym z uwagi na wszczęcie postępowania w sprawie karnej 

skarbowej, w celu zachowania spójności analogicznej zmiany należy dokonać w prawie 

celnym i również zrezygnować z przesłanki zawieszenia przedawnienia terminu dochodzenia 

należności celnych z uwagi na wszczęcie postepowania karnego skarbowego. 

Zmiana art. 66 ust. 1 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłań do art. 29, rozdziałów 14 i 15 działu III obowiązującej ustawy – Ordynacja 

podatkowa odesłaniami do art. 230, rozdziałów 10 i 11 działu II nowej ustawy – Ordynacja 

podatkowa. 

Dodanie art. 66 ust. 1a - przepis o charakterze doprecyzowującym, niwelujący wątpliwości 

interpretacyjne, który z organów: podatkowy, czy celny jest właściwy do wydania decyzji  o 

odpowiedzialności z tytułu długu celnego i odsetek. 



Zmiana art. 67a - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 63 § 1 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 149 

§ 1 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 72 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania 

do art. 19 i art. 20 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 90 i art. 

91 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 73 ust. 1 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłań do: 

- art. 12, art. 141-143, art. 168, art. 170 oraz działu IV rozdziałów 2, 5, 6, 9, 10, 11 - z 

wyłączeniem art. 200, oraz rozdziałów 21-23, art. 140 § 1, art. 162 § 1-3, art. 163 § 2, art. 169 

§ 1 i 1a, art. 210 § 1 pkt 1-6 i 8 oraz § 2, art. 220-223, art. 226-229, art. 232, art. 233 § 1 i 2, 

art. 234 oraz art. 234a obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa, 

- odesłaniami do art. art. 50, art. 55 § 1 i 2, art. 57, art. 79, art. 121 § 1-2, art. 127, art. 297, art. 

298, art. 300, art. 335, art. 337 oraz rozdziału 10 działu I, rozdziałów 3, 4, 6-8 - z 

wyłączeniem art. 358, oraz rozdziałów 23 i 24 działu III, art. 296 § 1, art. 129 § 1-3 i § 5, art. 

336 § 1 i 3, art. 413 § 1 pkt 1-6, 8 i 9, art. 423-427, art. 429-433, art. 434 § 1-3, art. 435 oraz 

art. 436 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 73 ust. 2 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłań do art. 163 § 2, art. 179 § 2, art. 228 § 1, art. 262 § 5, art. 263 § 1, art. 268 § 3 oraz 

art. 270a obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniami do art. 129 § 5, art. 348 

§ 2, art. 431 § 1, art. 475 § 1 i 2 oraz art. 484 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 73 ust. 3 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do działu VIIIa obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do 

rozdziału 12 działu IV nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 74 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania 

do rozdziału 14 działu III obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do 

rozdziału 11 działu II nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 95b ust. 7 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 294 § 3, art. 295, art. 296-297a oraz art. 299-299b i art. 301 obowiązującej 

ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 107 § 5, art. 108, art. 111-113, oraz art. 

117, art. 120, art. 121 i art. 124 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 102 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 12, działu III rozdziału 14 oraz działów IV i VIIIa  obowiązującej ustawy – 

Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 50, art. 57, art. 79, art. 127, art. 129, rozdziału 10 

działu I, rozdziału 11 działu II, działu III oraz rozdziału 12 działu IV ustawy nowej ustawy – 

Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 70 projektu - zmiana art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – zmiana polega na 

wykreśleniu drugiej części przepisu przewidującej, że do zmiany lub uchylenia decyzji 

przepisu art. 253a § 3 i art. 256 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 



(Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) nie stosuje się. Wykreślenie związane jest z 

przeniesieniem tej regulacji do art. 467 projektu nowej ustawy – Ordynacja podatkowa.  

 

Art. 72 projektu - zmiana art. 188 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do rozdziałów 5-9 działu III obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa 

odesłaniem do rozdziałów 4-8 działu II nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 75 projektu - zmiana art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych - zmiana o charakterze dostosowawczym 

polegająca na zastąpieniu odesłania do art. 2 § 1 pkt 1 i 3 obowiązującej ustawy – Ordynacja 

podatkowa odesłaniem do art. 2 § 1 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 80 projektu - zmiana art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - zmiana o charakterze dostosowawczym 

polegająca na zastąpieniu odesłań do działu III i IV obowiązującej ustawy – Ordynacja 

podatkowa odesłaniami do art. 128, art. 129, art. 130 § 1, działów II i III oraz rozdziału 11 

działu IV nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 84 projektu - zmiana art. 18h ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 

rynkiem finansowym - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do działu VII obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do 

rozdziału 11 działu I nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 87 projekt – uchylenie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej - zmiana ma charakter porządkujący i związana jest z uregulowaniem zagadnienia 

związanego z odpowiedzialnością solidarną za zobowiązania podatkowe w przypadku gdy 

część podatników solidarnie zobowiązanych jest zwolniona od podatku w art. 281 § 1 nowej 

ustawy – Ordynacja podatkowa. Wobec uregulowania w sposób kompleksowy w ogólnym 

prawie podatkowym tego przypadku zasadne jest uchylenie tej samej regulacji zwartej w 

ustawie o opłacie skarbowej. 

 

Art. 88 projektu - zmiana art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na 

zastąpieniu odesłania do art. 56 § 3 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem 

do art. 168 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 89 projektu - zmiana art. 21b ust. 13 i 14 w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o 

zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 

postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń 



na rynku naftowym – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do działu III i V obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 

128, art. 129, art. 131 § 1, dziale II, rozdziale 11 działu IV oraz rozdziale 7 działu IV ustawy 

nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 93 projektu - zmiana art. 6a ust. 6 i art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - zmiana o charakterze 

dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania do art. 47 § 1 obowiązującej ustawy – 

Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 128 § 2 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. Z 

kolei odesłanie do działu III zastąpiono odesłaniem do art. 128, art. 129, art. 131 § 1, działu II 

i rozdziału 11 działu IV . 

 

Art. 94 projektu - zmiana art. 4 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w 

podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo 

importu samochodu osobowego - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na 

zastąpieniu odesłania do art. 241 § 2 pkt 2 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa 

odesłaniem do art. 454 § 2 pkt 2 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 95 projektu - zmiana art. 5 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych 

rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na 

zastąpieniu odesłania do art. 57 § 2, art. 76 § 1 i 2 i art. 76a obowiązującej ustawy – 

Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 228 § 2, art. 194 § 1 i art. 196 nowej ustawy – 

Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 99 projektu - zmiany w  ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

Zmiana art. 7g - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania 

do art. 139 § 4 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 295 § 3 

nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 27 ust. 7a w zakresie wprowadzenia do wyliczenia i pkt 1 - zmiana o 

charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania do art. 56 § 1 

obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 165 nowej ustawy – 

Ordynacja podatkowa. 

Uchylenie art. 27 ust. 7a pkt 2 – uchylenie tego przepisu stanowi konsekwencją zmian w 

przepisach ogólnego prawa podatkowego. Projekt nowej ustawy nie przewiduje 

podwyższonych (150%) odsetek za zwłokę w związku z tym zasadne jest uchylenie 

przepisów, które odwołują się do zlikwidowanej instytucji prawnej. 

Zmiany art. 49 ust. 10, art. 54 ust. 8, art. 56 ust. 9, art. 57 ust. 9, art. 57 ust. 9, art. 62a 

ust. 8, art. 81 ust. 8, art. 82 ust. 6a i art. 130 ust. 5 – zmiany polegają na aktualizacji 

odesłania do nowej ustawy – Ordynacja podatkowa i rezygnacji do odwoływania się do 

podmiotów przekształconych, gdyż zgodnie z przepisami rozdziału 11 działu II nowej ustawy 



– Ordynacja podatkowa są następcami prawnymi. W związku z tym przywoływanie obok 

następców prawnych również podmiotów przekształconych nie jest zasadne.  

Uchylenie art. 104 ust. 9-10 i zmiana ust. 8 - zmiana ma charakter porządkujący i wynika z 

uregulowania procedury ustalania wartości rzeczy lub praw majątkowych w rozdziale 9 działu 

IV nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. Zgodnie bowiem z art. 632 § 2 projektu ustawy – 

Ordynacja podatkowa organ podatkowy może wezwać zobowiązanego do podwyższenia 

wartości rzeczy lub praw majątkowych w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia 

wezwania, jeżeli w ocenie organu podatkowego wskazana przez zobowiązanego wartość 

rzeczy lub praw majątkowych znacznie odbiega od wartości rynkowej. Przepis art. 104 ust. 8 

zdanie 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnia zastosowanie 

procedury ustalania średniej wartości rynkowej od przypadku gdy wysokość podstawy 

opodatkowania bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej 

tego samochodu osobowego. W związku z uregulowaniem procedury ustalania wartości 

rynkowej rzeczy lub praw majątkowych w ogólnym prawie podatkowym zasadne jest 

uchylenie art. 104 ust. 9-10 i wprowadzenie odesłania w ust. 8 tego przepisu do 

odpowiedniego stosowania rozdziału 9 działu IV nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 100 projektu - zmiana art. 58 ust. 4, art. 84 ust. 7 i art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 19 

grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym 

znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego -  zmiana o charakterze dostosowawczym 

polegająca na zastąpieniu odesłania do art. 112, art. 114, art. 114a i art. 116 obowiązującej 

ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 245, art. 249 i art. 250  i art. 252 nowej 

ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 101 projektu - zmiana art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach 

pomostowych - zmiana polega na odesłaniu do nowej ustawy – Ordynacja podatkowa i 

podniesieniem do 10 zł progu, po przekroczeniu którego powoduje naliczanie odsetek. 

Zmiana ma na celu dostosowanie regulacji do treści art. 163 projektu nowej ustawy – 

Ordynacja podatkowa.  

 

Art. 103 projektu - zmiana art. 6 ust. 4 i art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o 

funduszach promocji produktów rolno-spożywczych - zmiana o charakterze 

dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania do działu III i VI obowiązującej ustawy 

– Ordynacja podatkowa odesłaniem do  art. 128, art. 129, art. 131 § 1, działu II oraz rozdziału 

8 i 11 działu IV  nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 107 projektu - zmiana art. 9f ust. 1 pkt 5c i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 

2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych – zmiana o charakterze 

dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania do działu IIIB i art. 119zg pkt 2 

obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do rozdziału 10 działu IV i art. 635 

pkt2 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 



Art. 108 projektu - zmiana art. 15f ust. 10 i art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 221 § 1 i art. 143 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem 

do art. 424 i art. 79 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 109 projektu - zmiana art. 32 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. - zmiana o 

charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania do art. 67a obowiązującej 

ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 222 nowej ustawy – Ordynacja 

podatkowa. Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa nie zawiera odpowiednika obecnie 

obowiązującego art. 67b § 1 pkt 3 lit. a. 

 

Art. 110 projektu - zmiana art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 82 § 1 i 2 i art. 182 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa 

odesłaniem do art. 283 § 1 i 4 i art. 371 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 113 projektu - zmiana art. 6 ust. 1 pkt 2, 5 i 7 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o 

odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 

- zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania do art. 247 § 1 

pkt 2, 3 i art. 219 i art. 141 § 2 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do 

art. 459 pkt 2, 3, art. 422 i art. 298 § 1 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 119 projektu - zmiana art. 32 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi - zmiana o charakterze 

dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania do art. 67a obowiązującej ustawy – 

Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 222 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. Projekt 

ustawy – Ordynacja podatkowa nie zawiera odpowiednika obecnie obowiązującego art. 67b § 

1 pkt 3 lit. a. 

 

Art. 122 projektu - zmiany w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

Zmian art. 117 ust. 1 i 3 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 54 i art. 70 § 2-7 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem 

do art. 163 i rozdziału 6 działu II nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 18 ust. 1 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłań do: 

- art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 4 i 9, art. 60 § 1 pkt 2 i § 1a, art. 61 § 1, art. 93, art. 93a-93c, art. 

93e, art. 94, art. 97 § 1 i 2, art. 98 § 1 i § 2 pkt 1, 2 i 7, art. 100-103, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 

1 i 2, art. 107-109, art. 112-117 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa  



- odesłaniami do art. 164, art. 146 § 1 pkt 1, 3 i 12, art. 152 § 1 pkt 2 i § 2, art. 150 § 1, art. 

261264, art. 266, art. 267, art. 271 § 1, art. 272 § 1 i § 2 pkt 1, 2 i 6, art. 274-277, art. 278 § 

1, art. 209 pkt 5, art. 260, art. 237-241, art. 245-256 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 18 ust. 2 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do rozdziału 9 działu III obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem 

do rozdziału 7 działu II nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 18 ust. 3 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu:  

- odesłań do art. 93, art. 93a-93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1 i 2, art. 98 § 1 i § 2 pkt 1, 2 i 7, 

art. 100, art. 101, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2 oraz art. 112-117 obowiązującej ustawy – 

Ordynacja podatkowa, 

- odesłaniami do art. 209 pkt 5, art. 245-256, art. 260-264, art. 266, art. 267, art. 271 § 1, art. 

272 § 1 i § 2 pkt 1, 2 i 6, art. 274, art. 275, art. 278 § 1  nowej ustawy – Ordynacja 

podatkowa. 

 

Art. 125 projektu - zmiana art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy 

państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - zmiana o charakterze 

dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania do art. 13a obowiązującej ustawy – 

Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 77 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 126 projektu - zmiana art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności 

pieniężnych - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania do 

art. 73 § 1 pkt 1, art. 76, art. 76a § 1 i § 2 pkt 1, art. 77b, art. 78 § 1, 2 i 4 i art. 80 

obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 181 § 1, art. 190-196, art. 

203, art. 206, art. 215 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 134 projektu - zmiany w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu 

Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych 

Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków 

podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA 

Zmiany art. 3 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania 

do art. 143 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 79 nowej 

ustawy – Ordynacja podatkowa 

Zmiany art. 8 ust. 14 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu:  

- odesłań do działu IV rozdziału 12, art. 127 i art. 128, rozdziału 2, rozdziału 3, z 

wyłączeniem art. 133 i art. 133a, rozdziału 3a, rozdziału 4, art. 139, rozdziałów 5, 6, 9-11, 14, 

16, 22 i 23 oraz działu VI, art. 281, art. 282a, art. 291 i art. 292 obowiązującej ustawy – 

Ordynacja podatkowa, 

- odesłaniami do działu I rozdziału 2, z wyłączeniem art. 31 i art. 32, rozdziału 10, rozdziału 

7, działu III rozdziału 1, z wyłączeniem art. 293 i art. 294, rozdziału 2 z wyłączeniem art. 295, 



rozdziałów 3, 4, 6-8, 15, 17, 23 i 24 oraz przepisy działu IV rozdziału 8 z wyłączeniem art. 

604, art. 606, art. 625 i art. 631 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiany art. 13 ust. 1-2 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 297 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 112 

nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiany art. 14 i art. 23 ust. 5 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na 

zastąpieniu odesłania do art. 294, art. 296, art. 297a oraz art. 299b obowiązującej ustawy – 

Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 107, art. 111, art. 113 i art. 114 nowej ustawy – 

Ordynacja podatkowa. 

Zmiany art. 23 ust. 3 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 297 § 1 pkt 1 i pkt 2a-7 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa 

odesłaniem do art. 112 § 1 pkt 1 i 3-7 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 137 projektu - zmiana art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 119zg pkt 2 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do 

art. 635 pkt 2 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 140 projektu - zmiana art. 12 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o 

szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu 

środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki 

samorządu terytorialnego - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na 

zastąpieniu odesłania do art. 81b § 2a oraz art. 21 § 3 i 3a obowiązującej ustawy – Ordynacja 

podatkowa odesłaniem do art. 142 § 6, art. 192 § 1 pkt 1 i § 3 oraz art. 133 § 2 nowej ustawy 

– Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 141 projektu - zmiana art. 49 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 

oraz identyfikacji elektronicznej - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na 

zastąpieniu odesłania do działu III i IV obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa 

odesłaniem do art. 128, art. 129, art. 131 § 1, działów II i III oraz rozdziału 11 działu IV 

nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 142 projektu - zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej 

Dodanie art. 2 ust. 1 pkt 5a, art. 22 ust. 1 pkt 3a oraz ust. 3 

 1. Bolączką znacznej części samorządowych organów podatkowych (wójt, burmistrz, 

prezydent miasta) w sprawach podatków lokalnych jest niedostatek profesjonalnych kadr 

specjalizujących się w tych podatkach oraz fragmentacja postępowań dotyczących tych 



samych przedmiotów na obszarze wielu gmin np. budowli sieciowych. Należy stworzyć 

system wsparcia tych organów podatkowych w szczególności w zakresie zmian prawa, 

problemów praktycznych identyfikowanych w zakresie tych podatków, bieżącego 

orzecznictwa i praktyki. Wsparcie to wyrażałoby się w formie działalności informacyjnej oraz 

wsparcia w załatwieniu spraw indywidualnych.  Wsparcie w załatwianiu sprawy 

indywidualnych będzie odbywać się wyłącznie na wniosek samorządowego organu 

podatkowego i bez wkraczania w jego kompetencje, prawa i obowiązki. Wsparcie mogłoby 

być np. adresowane do kilku samorządowych organów podatkowych, na etapie postępowania 

wymiarowego wobec jednego podmiotu w zakresie tego samego lub podobnego przedmiotu 

opodatkowania (np. budowli usytuowanych na terenie kilku gmin).  Zapewnienie dostępu do 

informacji oraz wsparcie w sprawach indywidualnych wzmocni pozycję, przede wszystkim, 

mniejszych samorządowych organów podatkowych oraz ograniczy przypadki, w których np. 

w tożsamych lub podobnych sprawach, wydane zostaną decyzje wzajemnie sprzeczne. 

Przedmiotem wsparcia będzie obszar Ordynacji podatkowej oraz podatków lokalnych. 

Udzielanie opisanego wsparcia samorządowym organom podatkowym będzie zadaniem KAS 

(art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy o KAS) jako podmiotu najlepiej wyposażonego w praktyczną 

wiedzę w materii podatkowej. W ramach KAS zadanie zostanie przypisane Krajowej 

Informacji Skarbowej (art. 22 ust. 1 pkt 3a ustawy o KAS), która posiada doświadczenie w 

zarządzaniu wiedzą. Rekomendowanym działaniem wdrożeniowym proponowanych zmian 

jest utworzenie (na podstawie art. 39 ustawy o KAS) w ramach Krajowej Informacji 

Skarbowej „Podatkowego Centrum Kompetencyjnego Podatków Lokalnych”.  

Szczegółowe zasady i tryb zapewniania wsparcia przez Krajową Informację Skarbową w 

załatwianiu spraw podatkowych oraz zastępstwa procesowego należy określić w 

rozporządzeniu po zaciągnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

uwzględniając w szczególności pilność spraw i ich skutki finansowe dla samorządowego 

organu podatkowego. Zważywszy na liczbę samorządowych organów podatkowych oraz 

liczbę spraw załatwianych przez te organu przewidywać należy, że nie w każdej sprawie 

wnioskowane wsparcie będzie mogło być udzielone. Należy w tym zakresie wypracować 

zasady selekcji i priorytetyzacji spraw. 

Projektowana zmiana usprawni funkcjonowanie samorządowych organów podatkowych, 

podniesie ich efektywność oraz zapewni stabilizację interpretacji i stosowania prawa dla 

podatników. 

2. Proponuje się nadanie jednostkom samorządu terytorialnego (j.s.t.) jako beneficjentom 

samorządowym podatków stanowiących ich dochód własny uprawnienia w zakresie 

zaskarżenia do sądów administracyjnych decyzji (postanowień) samorządowych kolegiów 

odwoławczych (SKO) wydanych w zakresie tych podatków w ramach drugiej instancji (art. 

50 § 3 P.p.s.a.). W praktyce uprawnienie to będzie przysługiwało gminom, bo tylko one mają 

dochody z podatków stanowiących dochód budżetów lokalnych.  

 Dotychczas zarówno w doktrynie jak też w orzecznictwie sądów administracyjnych 

oraz Trybunału Konstytucyjnego, co do zasady, wskazuje się na brak legitymacji skargowej 

organu jednostki samorządu terytorialnego orzekającego w sprawie w pierwszej instancji 

postępowania administracyjnego (podatkowego) oraz samej jednostki samorządu 

terytorialnego (zob. szerzej: komentarz do art. 50 p.p.s.a, M. Jagielska, A. Wiktorowska, P. 

Wajda, w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, (red.) R. 



Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2017. s.325 i n. oraz J. Dembczyńska, P. Pietrasz, 

Gmina jako podmiot uprawniony do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję 

wydaną w postępowaniu podatkowym przez samorządowe kolegium odwoławcze, „Samorząd 

Terytorialny” 2009, Nr 7-8, s. 133-149). 

W opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego rola jednostki samorządu terytorialnego w 

postępowaniu administracyjnym wyznaczona jest przepisami prawa pozytywnego. Może być 

ona - jako osoba prawna - stroną tego postępowania i wówczas organy ją reprezentujące będą 

broniły jej interesu prawnego, korzystając z gwarancji procesowych, jakie przepisy o 

postępowaniu administracyjnym przyznają stronom tego postępowania. Ustawa może jednak 

organowi jednostki samorządu terytorialnego wyznaczyć rolę organu administracji publicznej. 

Wtedy będzie on "bronił" interesu jednostki samorządu terytorialnego w formach właściwych 

dla organu prowadzącego postępowanie. Z tego też względu, powierzenie organowi jednostki 

samorządu terytorialnego właściwości do orzekania w sprawie indywidualnej w formie 

decyzji, niezależnie od tego czy nastąpiło z mocy ustawy, czy też w drodze porozumienia, 

wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w trybie 

postępowania administracyjnego. Gmina wydając poprzez swój organ decyzję podatkową 

działa jak organ administracji publicznej /organ państwa/. Organom tym nie służy prawo 

złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Nie obejmuje ich pojęcie "każdy" 

użyte w art. 50 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (postanowienie NSA z 24.05.2006 r., II FSK 818/05). 

Powyższe stanowisko podzielił również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 29 

października 2009 r., sygn. akt K 32/08. Nie można jednak stracić z pola widzenia stanowiska 

zajętego przez Trybunał we wskazanym orzeczeniu, zgodnie z którym nie jest wykluczone, że 

ustawodawca w odmienny sposób unormuje kwestię udziału jednostek samorządowych w 

postępowaniu sądowoadministracyjnym. Nie może jednak wykroczyć poza zakres 

przysługującej mu z mocy Konstytucji swobody regulacyjnej. Zatem należy przyjąć, że 

Trybunał Konstytucyjny dopuszcza możliwość wyposażenia jednostkę samorządu 

terytorialnego w legitymację skargową, w sytuacji gdy organ tej jednostki orzekał w sprawie 

w pierwszej instancji postępowania administracyjnego (podatkowego), co jednak powinno 

wiązać się ze stosownymi zmianami w stanie prawnym.  

Gmina powinna mieć możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji 

samorządowego kolegium odwoławczego dotyczących tych podatków. Zbliżone uprawnienie 

przysługuje gminie w odniesieniu do rozstrzygnięć nadzorczych organów nadzoru, w tym 

regionalnych izb obrachunkowych (RIO). Mogą one być zaskarżane przez gminę do sądu 

administracyjnego. Niestety uprawnienie takie nie przysługują gminie w odniesieniu do 

orzeczeń SKO. W wyniku niekorzystnych dla gmin decyzji SKO, gmina – osoba prawna – 

bardzo często traci znaczne dochody podatkowe. Wpływy z podatków jako dochody własne 

są chronione przez Konstytucję RP gwarantującą ich nienaruszalność. Jednocześnie gmina 

jako jednostka samorządu terytorialnego nie ma prawa do zaskarżenia orzeczeń SKO do sądu 

administracyjnego. Prawo to powinno przysługiwać gminie jako jednostce samorządu 

terytorialnego, a nie wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi) jako organowi podatkowemu 

orzekającemu w pierwszej instancji. Możliwość skarżenia decyzji dotyczących podatków 

lokalnych wpłynie korzystnie również na poziom orzeczeń SKO, które musiałyby się liczyć z 

możliwością ich zaskarżenia nie tylko przez podatnika, ale i gminę.  



Uzupełnieniem systemu wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego w załatwianiu 

spraw indywidualnych będzie możliwość ustanowienia pełnomocnikiem w sprawie ze skargi 

na decyzję podatkową SKO, także pracownika zatrudnionego w Krajowej Informacji 

Skarbowej, który np. udzielał wsparcia w załatwieniu sprawy indywidualnej (art. 22 ust. 1 pkt 

3b lit. b ustawy o KAS oraz art. 35 § 7 P.p.s.a.). 

Zmiana art. 2 pkt 12a i art. 14 w ust. 1 pkt 5a – zmiana o charakterze dostosowawczym 

polegająca na zastąpieniu odesłania do 119zg pkt 1, 3 i 9 obowiązującej ustawy – Ordynacja 

podatkowa odesłaniem do art. 635 pkt 1, 3 i 9 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 35 w ust. 3 lit. ca– zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na 

zastąpieniu odesłania do art. 119zn obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem 

do art. rozdziału 10 działu IV nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 45 ust. 7 i art. 48 ust. 11 zdanie drugie – zmiana o charakterze 

dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania do rozdziału 22 działu IV 

obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do rozdziału 23 działu III nowej 

ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 53 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania 

do działu VII obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do rozdziału 11 

działu I nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 54 ust. 1 pkt 1 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na 

zastąpieniu odesłania do art. 3 pkt 2 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa 

odesłaniem do art. 13 pkt 13 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 79 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na 

zastąpieniu odesłania do art. 193a § 2 i art. 168 § 3a pkt 1 obowiązującej ustawy – Ordynacja 

podatkowa odesłaniem do art. 360 § 2 i art. 55 § 5 pkt 1 nowej ustawy – Ordynacja 

podatkowa. 

Zmiana art. 80 ust. 1 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 33-33g, art. 200 § 2 pkt 2 i art. 165 § 2 i 4 obowiązującej ustawy – 

Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 665-670, art. 358 § 2 pkt 2 i art. 326 § 5 nowej 

ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 83 ust. 1 zdanie drugie, ust. 5 i 6 oraz art. 84 ust. 4 – zmiana o charakterze 

dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania do art. 81b § 1 pkt 1, art. 115 § 4 i art. 

221 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 142 § 1, art. 251 § 3 i 

art. 424 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 87 ust. 3 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 119k § 1 i 2 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do 

art. 577 § 1 i 2 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 94 ust. 1 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu:  

- odesłań do art. 3e, art. 12, art. 102 § 3, art. 135, art. 138, art. 139 § 4, art. 140 § 2, art. 141–

143, art. 165b, art. 165c, art. 175–177, rozdziałów 1, 2, 3a, 5, 6, 10 i 11, art. 182–185, art. 189 

§ 3, art. 190 § 1, art. 193 § 6–8, art. 198 i art. 200, rozdziałów 14, 16, 22 i 23 działu IV, działu 

VI, art. 282b, art. 282c, art. 283 § 1–3, art. 284a § 1, art. 284b, art. 285a, art. 286 § 1 i 2, art. 



287 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 3–5, art. 288, art. 290 § 1 i § 2 pkt 1–7, art. 290b, art. 291, art. 291c i 

art. 292, oraz działu VII obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa, 

- odesłaniami do art. 48, art. 79, art. 127, art. 270, art. 276, art. 295 § 5, art. 296 § 1, art. 297, 

art. 298, art. 300, art. 329, art. 344–346, rozdziałów 2, 7, 10 i 11 działu I, rozdziałów 3, 4, 7 i 

8, z wyjątkiem art. 354 § 1, art. 358, art. 359 § 6–8, art. 365, art. 367 i art. 371–374, 

rozdziałów 15, 17, 23 i 24 działu III, rozdziału 8 działu IV, art. 605, art. 609, art. 611, art. 612 

§ 1–3, art. 614 § 1, art. 616, art. 618 § 1 i 2, art. 620 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 3–5, art. 621, art. 624, 

art. 625 § 1 i § 2 pkt 1–7, art. 627, art. 625 i art. 631 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa . 

Zmiana art. 94 ust. 2 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 165 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 326 i 

art. 327 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 98 pkt 2 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 12, art. 143, art. 180-181a, art. 193a-197, rozdziałów 2, 3a, 5, 6, 9, z 

wyjątkiem art. 171a, oraz rozdziałów 22 i 23 działu IV obowiązującej ustawy – Ordynacja 

podatkowa odesłaniem do art. 79, art. 127, art. 349, art. 350, art. 360-362, art. 366, art. 368-

370, rozdziałów 7 i 10 działu I, 3, 4, 6, z wyjątkiem art. 340, oraz rozdziałów 23 i 24 działu 

III nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. Katalog przepisów uzupełniono o odesłanie do 

przepisów rozdziałów 15 i 17 działu III dotyczących postanowień i zażaleń. W rozdziale 23 

(kary porządkowe) w art. 475 § 3 zapisano, że w sprawie kary porządkowej rozstrzyga się w 

drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Z kolei w rozdziale 24 (koszty postępowania) 

w art. 484 wskazuje się, że w sprawie kosztów postępowania wydaje się postanowienie, na 

które służy zażalenie. Oznacza to, że w każdym przypadku, gdy rozstrzygamy o karze 

porządkowej lub kosztach postępowania mamy do czynienia z instytucją postanowienia. 

Ponadto, jak wskazują przytoczone przykłady, zarówno w przypadku nałożenia kary 

porządkowej, jak i rozstrzygnięcia w sprawie kosztów postępowania, przewidziano 

możliwość złożenia zażalenia. Przemawia to za włączeniem do przepisów odsyłających 

również rozdziału obejmującego zażalenia. 

Zmian art. 105 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania 

do art. 12, art. 143, rozdziałów 1, 2, 5, 6, 9, z wyjątkiem art. 171a, rozdziałów 10, 11 i 23 

działu IV oraz działu VII obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 

124, art. 78, rozdziałów 2 i 10 działu I, rozdziałów  3, 4, 6, z wyjątkiem art. 333, rozdziałów 

7, 8 i 24 działu III oraz rozdziału 11 działu I nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 112 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 12, art. 18b, działu IV, z wyjątkiem art. 256, art. 262 i art. 263, oraz działu 

VII obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 127, art. 79, rozdziałów 

2 i 10 działu I, rozdziałów  3, 4, 6, z wyjątkiem art. 340, rozdziałów 7, 8 i 24 działu III oraz 

rozdziału 11 działu I nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 143 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do działu VII obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do 

rozdziału 11 działu I nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 148 ust. 1 pkt 3 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na 

zastąpieniu odesłania do art. 13 § 2c obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa 

odesłaniem do art. 76 § 5 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 



Uchylenie art. 278 – zmiana o charakterze porządkującym polegająca na przeniesieniu do art. 

ustawy – Kodeks karny skarbowy przepisów karnych penalizujących naruszenie obowiązuj 

zachowania tajemnicy skarbowej znajdujących się w dziale VIII (art. 306) obowiązującej 

ustawy – Ordynacja podatkowa oraz w dziale VIII (art. 278) ustawy o Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

 

Art. 143 projektu - zmiany w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji 

podatkowych z innymi państwami 

Zmiana art. 4 ust. 1 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 182 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 371 

nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 19 ust. 2 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 13a obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 77 

nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 23 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania 

do rozdziałów 1, 2, 5, 8, 9 i 14 działu IV, art. 143, art. 154a i art. 154b obowiązującej ustawy 

– Ordynacja podatkowa odesłaniem do rozdziałów 2 i 10 działu I,  rozdziałów 3, 5-6 i 15 

działu III oraz art. 79  nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 69 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania 

do art. 286 § 1 pkt 4 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 618 § 

1 pkt 4 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 72 ust. 2 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do działu IV rozdziału 1, art. 127 i art. 128, rozdziału 2, rozdziału 3, art. 133 i art. 

133a, rozdziału 3a, rozdziału 4, art. 139, rozdziałów 5, 6, 9-11, 14, 16, 22 i 23 oraz działu VI, 

art. 281, art. 282a, art. 291 i art. 292 obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa 

odesłaniem do działu I rozdziału 2, z wyłączeniem art. 31 i art. 32, rozdziałów 7 i 10, działu 

III rozdziału 2, z wyłączeniem art. 295, rozdziałów 3, 4, 6-8, 15, 17, 23 i 24 oraz rozdziału 8 

działu IV, z wyłączeniem art. 604, art. 606, art. 625 i art. 631 nowej ustawy – Ordynacja 

podatkowa. 

Zmiana art. 76 pkt 1 i 2 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 20a § 3, art. 20i § 6, art. 20k § 1, art. 201 § 1, art. 14b, art. 14e § 1 pkt 1  i § 

1a, art. 119y, art. 119zd obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 556 

§ 3, art. 564 § 6, art. 566 § 1 lub art. 567 § 1  nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 81 ust. 1 i 2 – zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 20b obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 556 

nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Zmiana art. 91 ust. 7 - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do działu III obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 128, 

art. 129, art. 131 § 1, działu II i rozdziału 11 działu IV nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 



Art. 148 projektu - zmiana art. 300 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - 

zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania do art. 68 

obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 169 nowej ustawy – 

Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 150 projektu – dodanie art. 48 ust. 11 pkt 10 do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 282c obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 611 

nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 151 projektu - zmiana art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach 

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zmiana o charakterze 

dostosowawczym polegająca na zastąpieniu odesłania do art. 3 pkt 1 obowiązującej ustawy – 

Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 3 pkt 17 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 153 projektu - zmiana art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych - zmiana o charakterze dostosowawczym polegająca na zastąpieniu 

odesłania do art. 56d obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa odesłaniem do art. 168 

nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Rozdział 3 

 

Przepisy uchylające 

Wejście w życie nowej ustawy – Ordynacja podatkowa będzie skutkować uchyleniem nie 

tylko  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ale również ustawy z dnia z 

dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (art. 

154). Materia ujęta w ostatniej z wymienionych ustaw została bowiem zawarta w rozdziale 1 

działu IV projektu ustawy – Ordynacja podatkowa oraz projektowanym rozdziale 1a ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w części dotyczącej zasad 

ewidencji płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne. 

 

Przepisy przejściowe 

Uchylenie przepisów ogólnego prawa podatkowego znajdujących zastosowanie do stosunków 

prawnych, w tym stosunków procesowych, rozpoczętych w czasie obowiązywania tych 

przepisów skutkuje koniecznością rozstrzygnięcia w przepisach ustawy – Przepisy 

wprowadzające szeregu zagadnień intertemporalnych. Dotyczy to w szczególności będących 

w toku procedur podatkowych, ale również zagadnień o charakterze materialnym związanych 

ze zdarzeniami, które wystąpiły lub rozpoczęły się na gruncie obowiązujących przepisów 

ustawy – Ordynacji podatkowej i będą podlegały kwalifikacji lub będą realizowane również 



po jej uchyleniu. Nie byłoby przy tym uzasadnione pozostawienie do przesądzenia 

wątpliwości natury intertemporalnej adresatom tych przepisów (przede wszystkim 

podatnikom, organom podatkowym i sądom). Nieuregulowanie w przepisach przejściowych 

sytuacji międzyczasowej wiązałoby się bowiem z koniecznością każdoczesnego badania w 

odniesieniu do konkretnej sprawy charakteru przepisów podlegających zmianie oraz skutki 

jakie może wywołać zastosowanie określonej zasady intertemporalnej
3
. 

Ponadto, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca jest 

zobowiązany do szczególnej staranności i realizacji wymogów wynikających z zasad 

demokratycznego państwa prawnego dotyczących zmiany przepisów
4
. W związku z tym ma 

obowiązek ustanowienia regulacji przejściowych i dostosowujących, żeby adresaci norm 

mogli zapoznać się z nową regulacją i zaadaptować do niej. Zasady przyzwoitej legislacji, 

zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz potrzeba 

zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego przesądzają o konieczności szczegółowego i 

czytelnego zredagowania przepisów przejściowych w projekcie ustawy – Przepisy 

wprowadzające
5
. 

Wyróżnia się trzy zasady intertemporalne, tj. zasadę bezpośredniego działania nowego prawa, 

polegającą na tym, że nowe przepisy od momentu wejścia w życie regulują wszystkie 

zdarzenia – zarówno przyszłe, jak i przeszłe, zasadę dalszego obowiązywania dawnego prawa 

oraz zasadę wyboru prawa. Zaletą zasady bezpośredniego obowiązywania nowego prawa jest 

to, że nie różnicuje ono sytuacji podmiotów ocenianych w tym samym czasie i lepiej niż 

dotychczasowe prawo odzwierciedla aktualne stosunki prawne i wolę prawodawcy. Wśród 

wad tego rozwiązania można wskazać groźbę naruszenia ważnych zasad konstytucyjnych: 

zasady zaufania obywateli do państwa i prawa, zasady ochrony praw nabytych oraz zasady 

niedziałania prawa wstecz (wyrok z 12 maja 2009 r., P 66/07). 

O ile ze względu na cel projektu nowej ustawy – Ordynacji podatkowej, którego opracowanie 

służyć mało przede wszystkim ochronie praw podatnika w relacjach z organami 

podatkowymi, ryzyko naruszenia zasady ochrony praw nabytych jest niewielkie, o tyle zakres 

zmian przewidzianych w projekcie ustawy – Ordynacja podatkowa w odniesieniu do 

ogólnego prawa podatkowego zdecydowało o odrzuceniu zasady bezpośredniego działania 

nowego prawa. Zastosowanie przepisów nowej ustawy – Ordynacja podatkowa do zdarzeń i 

czynności prawnych zaistniałych przed jej wejściem w życie mogłoby rodzić daleko idące 

konsekwencje prawne i wywoływać niepewność prawną co do skutków dotychczas pojętych 

działań. Przyjęcie takiego rozwiązania wiązałoby się ponadto z ryzykiem pozbawienia 

adresatów norm prawnych wystarczającego czasu na przystosowanie się do przepisów 

nowego prawa oraz naruszeniem nakazu ukształtowania tych przepisów w sposób 

nieuciążliwy
6
.  

Uwzględniając powyższe w przepisach przejściowych w sposób wyraźny sformułowano 

zasadę, zgodnie z którą do stosunków prawnych powstałych i niezakończonych przed dniem 

wejścia w życie przepisów, jak również do oceny czynności podjętych na gruncie dotychczas 

                                                           
3
 uchwała NSA z 10 kwietnia 2006 r., I OPS 1/06 

4
 wyroki z: 5 stycznia 1999 r., K 27/98, 13 kwietnia 1999 r., K 36/98, 28 stycznia 2003 r., SK 37/01, 11 marca 

2003 r., SK 8/02, 19 marca 2007 r., K 47/05 i 8 stycznia 2009 r., P 6/09. 
5
 Wyroki TK z: 28 stycznia 2003 r., K 2/02 i 25 marca 2003 r., K 7/01 

6
 Orzeczenie TK z 5 grudnia 1995 r., K 6/95 



obowiązujących przepisów, znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe. Dotyczy to 

zarówno przepisów proceduralnych, jak i materialnych. Zasada dalszego obowiązywania 

dawnego prawa została powtórzona kilkukrotnie w odniesieniu do różnych grup przepisów w 

celu wyeliminowania mogących powstać wątpliwości co do rzeczywistych intencji 

projektodawcy i przyjętego w projekcie sposobu regulacji.  

W przepisach przejściowych przewidziano wyjątki od zasady dalszego obowiązywania 

dawnego prawa. Jednakże przypadki, w których znajdzie zastosowanie zasada 

bezpośredniego działania nowego prawa została ograniczona do wąskiej grupy, precyzyjnie 

określonych przepisów jednoznacznie korzystnych dla obywateli, których stosowanie od 

pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów pozostaje w zgodzie z wyrażoną w art. 2 

Konstytucji RP zasadą demokratycznego państwa prawnego. 

 

Przepisy przejściowe dotyczące prawa proceduralnego 

Przepisy art. 155-178 projektu przesądzają o stosowaniu zasady dalszego obowiązywania 

dawnego prawa w odniesieniu do wszystkich procedur będących w toku w dniu wejścia w 

życie ustawy, do których znajdują zastosowanie przepisy uchylanej ustawy – Ordynacja 

podatkowa.  

Przy czym w art. 155 ust. 1 projektu mowa jest o wszystkich postępowaniach wszczętych i 

niezakończonych ostateczną decyzją lub postanowieniem. Zasadą dalszego obowiązywania 

dawnego prawa objęto zatem te postępowania, do których znajdują zastosowanie przepisy 

uchylanej ustawy – Ordynacji podatkowej, w których nie wydano jeszcze żadnego 

rozstrzygnięcia, lub rozstrzygnięcie takie nastąpiło w drodze decyzji lub postanowienia, ale 

przysługuje na nie środek zaskarżenia w ramach administracyjnego toku instancji, a więc te 

decyzje i postanowienia są nieostateczne. Dotyczy to również postępowań, które wprawdzie 

zostały zakończone ostateczną decyzją lub postanowieniem, ale które następnie zostały 

uchylone przez sąd. W takim przypadku organ rozpatrujący ponownie sprawę wszczętą przed 

dniem wejścia w życie nowej ustawy – Ordynacja podatkowa nie będzie mógł przyjąć, że 

postępowanie zostało zakończone ostateczną decyzją lub postanowieniem, gdyż wydane 

uprzednio akty administracyjne nie będą obowiązywały. W związku z tym, postępowanie to 

będzie toczyło się dalej na podstawie dotychczasowych przepisów.  

W drodze wyjątku do postępowań postępowaniach wszczętych i niezakończonych ostateczną 

decyzją lub postanowieniem zastosowanie znajdą przepisy nowej ustawy – Ordynacja 

podatkowa: 

 art. 47 (forma pisemna),  

 art. 50 (doręczanie wydruków) 

 art. 52 (posiadanie poczty elektronicznej),  

 art. 143 (korygowanie deklaracji w toku postępowania) - wyjątek ten wprowadza 

możliwość korygowania od dnia wejścia w życie nowej ustawy – Ordynacja 

podatkowa deklaracji złożonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, w zakresie 

objętym postępowaniem podatkowym, stosownie do art. 140 nowej ustawy – 

Ordynacja podatkowa; uprawnienie to będzie mogłoby być zrealizowane w terminie 

wyznaczonym przez organ podatkowy na wypowiedzenie się w sprawie zebranego 



materiału dowodowego (art. 200 uchylanej ustawy – Ordynacja podatkowa, którego 

odpowiednikiem jest art. 351 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa), 

 art. 184 (moment powstania nadpłaty),  

 art. 330 (nakaz umorzenia postępowania dotyczącego zobowiązania do wysokości 50 

zł), art. 403-405 i art. 595 § 1-3 (zawieszenie postępowania i korekta do 50 zł),  

 art. 4127 § 2 (wydłużenie terminu na odwołanie do 30 dni), art. 428 (skarga na 

decyzję organu pierwszej instancji do sądu administracyjnego), art. 435 (zakaz 

reformationis in peius) i art. 438 § 2 (wydłużenie terminu na zażalenie do 14 dni), 

rozdziału 10 działu I (wyłączenie pracownika),  

 oddziały 3-5 i 9 rozdziału 7 działu II (procedura stwierdzenia nadpłaty, zaliczenie 

nadpłaty, zwrot nadpłaty i zwrot podatku),  

 rozdziałów 3, 9, 10 i 11 działu III (doręczenia, rozprawa, umowa, mediacja),  

 rozdziału 12 działu IV (zaświadczenia). 

Nierzadko wymienione przepisy pozostają w ścisłym związku z innymi przepisami nowej 

ustawy – Ordynacja podatkowa i odwołują się w swojej treści do tych innych przepisów. Nie 

oznacza to jednak, że również przepisy, do których następuje odwołanie, należy zaliczyć 

automatycznie do katalogu wyjątków. Ich zastosowanie może jednak okazać się konieczne w 

celu zrekonstruowania normy prawnej z przepisów zaliczonych przez przepisy przejściowe do 

kategorii wyjątków. Inne przepisy, niż wymienione wprost w przepisie przejściowym, znajdą 

zatem zastosowanie do postępowaniach w toku wyłącznie w przypadku i w zakresie w jakim 

jest to niezbędne do zastosowania przepisu zaliczonego do kategorii wyjątku. 

Zasada określona w art. 151 ust. 1 projektu znajduje zastosowanie nie tylko do postępowania 

podatkowego (głównego) uregulowanego w obowiązującej ustawie – Ordynacja podatkowa, 

ale również do innych procedur o charakterze incydentalnym, pomocniczym, akcesoryjnym i 

wykonawczym. Potwierdza to treść art. 151 ust. 4 projektu, w którym wymienione zostały 

procedury związane dotyczące ponagleń, kar porządkowych oraz kosztów postępowania. Ze 

względu na ich „luźny” związek z postępowaniem głównym zaistniała potrzeba 

potwierdzenia stosowania w odniesieniu również do tych przypadków ogólnej zasady 

dalszego obowiązywania dawnego prawa. Przepis ten jednak nie powinien być odczytywany 

jako wyjątek od zasady przy wykorzystaniu wnioskowania a contrario. Z przepisu tego 

wynika bowiem, że do innych procedur szczególnych będących w toku stosuje się co do 

zasady nowe przepisy.  

Zasada dalszego obowiązywania dawnego prawa dotyczy również: 

 postępowań dotyczących porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych (art. 

155 ust. 2 projektu), 

 postępowań celnych (art. 155 ust. 3 projektu), 

 postępowań w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego lub opinii 

zabezpieczających (art. 156 projektu), 

 postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, 

wznowienia postępowania, wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji lub 

postanowienia, jeżeli decyzja lub postanowienie będące przedmiotem tych 

postępowań zostały wydane na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 157 

projektu), 



 postępowań podjętych w czasie obowiązywania nowej ustawy – Ordynacja 

podatkowej w sprawie zmiany, uchylenia oraz stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji 

indywidualnej wydanej na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 158 ust. 1 

projektu); dotyczy to również przepisów, na podstawie których dokonuje się skutków 

prawnych zastosowania się do tych interpretacji (art. 158 ust. 2 projektu), 

 czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych, jednak do tych procedur 

stosuje się przepisy rozdziału 10 działu III nowej ustawy – Ordynacji podatkowej (art. 

159 projektu), 

 ustalania wartości rzeczy i praw majątkowych, niemniej jednak zastrzeżono, że 

zachowują ważność czynności podjęte na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 

160 projektu), 

 odtwarzania zaginionych lub zniszczonych akt postępowań (art. 161 projektu). 

Wyjątek od zasady określonej w art. 155 projektu w odniesieniu do postępowań w sprawie 

nadania numerów identyfikacji podatkowej zawiera również art. 170 ust. 1 projektu. Przepis 

ten przewiduje, że do tych postępowań znajdą zastosowanie przepisy nowej ustawy – 

Ordynacji podatkowej. Przyjęcie tego rozwiązania jest możliwe ze względu na podobieństwo 

regulacji objętych uchylaną i nową ustawą.  

 

Przepisy przejściowe dotyczące przepisów materialnych 

Podobnie jak w przypadku przepisów proceduralnych do przepisów materialnych znajduje 

zastosowanie zasada dalszego obowiązywania dawnego prawa. Zasada ta dotyczy 

obowiązków podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy – 

Ordynacja podatkowa (art. 162 projektu).  

Zasada ta została uszczegółowiona w kolejnych przepisach art. 163-168 w odniesieniu do 

przypadków, w których odwołanie się do momentu powstania obowiązku podatkowego jest 

niedostatecznie precyzyjne lub nieuzasadnione z punktu widzenia ochrony praw słusznie 

nabytych i ochrony interesów będących w toku.  

W art. 163 projektu przewidziano, że do nadpłat i obowiązku zwrotu podatku, które 

powstały przed dniem wejścia w życie nowej ustawy – Ordynacja podatkowa, stosuje się 

przepisy dotychczasowe rozdziału 9 działu III uchylanej ustawy – Ordynacja podatkowa 

dotyczący nadpłat. Wyjątek stanowią przepisy art. 184 oraz oddziały 2-5 i 9 rozdziału 7 

działu II nowej ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczące powstania nadpłaty, podmiotów 

uprawnionych do nadpłaty, procedury stwierdzenia nadpłaty, zaliczenia nadpłaty i zwrotu 

nadpłaty.  

Zgodnie z art. 164 projektu w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wszczętych 

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 

dotychczasowe, tj. przepisy rozdziału 7a działu III uchylanej ustawy – Ordynacja podatkowa 

dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.  

Stosownie do art. 165 projektu naliczanie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 

powstałych pod rządami uchylanej ordynacji podatkowej będzie miało miejsce na podstawie 

przepisów tej ustawy z jednym wyjątkiem. W związku z tym, że projektowane przepisy nie 

przewidują już podwyższonej stawki odsetek za zwłokę, o których stanowi art. 56b uchylanej 



ustawy – Ordynacja podatkowa, proponuje się, aby w przypadku istnienia zaległości 

podatkowych, o których mowa w tym przepisie, podwyższone odsetki były naliczane jedynie 

do dnia wejścia w życie nowych przepisów. Po tej dacie naliczanie odsetek za zwłokę 

następowałoby na nowych zasadach, a więc według stawki podstawowej. W konsekwencji w 

zakresie zaległości podatkowych, o których mowa w art. 56b uchylanej ustawy – Ordynacja 

podatkowa, powstałych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, naliczanie odsetek za 

zwłokę będzie miało miejsce w dwóch reżimach prawnych: za okres do dnia wejścia w życie 

ustawy według regulacji uchylanych, a więc z zastosowaniem podwyższonej stawki, a za 

okres po jej wejściu w życie według stawki podstawowej.  

Z kolei art. 166 projektu precyzuje sytuacje, w których znajdą zastosowanie przepisy 

dotyczące przedawnienia w brzmieniu dotychczasowym, tj. rozdziału 8 działu III uchylanej 

ustawy – Ordynacja podatkowa. Ze względu na doniosłość przepisów o przedawnieniach i 

wątpliwości jakie rodzi w praktyce ich wykładnia zagadnieniu stosowania przepisów o 

przedawnieniach w okresie przejściowym poświęcono odrębny przepis przejściowy, w 

którym określono w sposób szczegółowy 8 przypadków, w których znajdzie zastosowanie 

zasada dalszego obowiązywania dawnego prawa w zakresie przedawnień. Zasada ta dotyczy: 

1) podatków, których terminy płatności wynikające z przepisów prawa podatkowego 

upłynęły przed dniem wejścia w życie nowej ustawy – Ordynacja podatkowa, a w 

przypadku gdy zobowiązanie podatkowe powstaje na skutek doręczenia decyzji 

ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, jeśli obowiązek podatkowy powstał 

przed dniem wejścia w życie tej ustawy, 

2) zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do odliczenia w 

następnych okresach rozliczeniowych w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i 

usług, gdy termin płatności podatku wynikający z przepisów prawa podatkowego 

dotyczący okresu, za który wykazano zwrot podatku lub nadwyżkę podatku naliczonego 

nad należnym do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych w rozumieniu 

ustawy o podatku od towarów, upłynął przed dniem wejścia w życie nowej ustawy – 

Ordynacja podatkowa, 

3) strat, gdy termin płatności podatku wynikający z przepisów prawa podatkowego 

dotyczący okresu, w którym powstała strata, upłynął przed dniem wejścia w życie nowej 

ustawy – Ordynacja podatkowa, 

4) kwot podlegających zwrotowi, traktowanej jako zaległość podatkowa, jeśli przed dniem 

wejścia w życie nowej ustawy – Ordynacja podatkowa, nastąpił ich nienależny zwrot, 

zaliczenie lub pobranie, 

5) zaległości wynikających z niedopełnienia przez zobowiązanego warunków 

uprawniających do skorzystania z uzyskanej ulgi podatkowej, o której mowa w art. 172 

§ 2 pkt 4 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa, w przypadku gdy ulga dotyczyła 

podatku, którego termin płatności wynikający z przepisów prawa podatkowego upłynął 

przed dniem wejścia w życie tej ustawy, 

6) odsetek za zwłokę, określanych w decyzji, o której mowa w art. 162 ustawy nowej 

ustawy – Ordynacja podatkowa, gdy termin płatności zaliczek wynikający z przepisów 

prawa podatkowego upłynął przed dniem wejścia w życie tej ustawy, 



7) należności związanych z odpowiedzialnością podatkową płatnika lub inkasenta, jeśli 

dotyczą one należności płatnika lub inkasenta, których terminy płatności wynikający z 

przepisów prawa podatkowego upłynęły przed dniem wejścia w życie nowej ustawy – 

Ordynacja podatkowa,  

8) podatku związanego z decyzją określającą wysokość zobowiązania ze wskazaniem 

kwoty, za którą odpowiada podatnik, jeśli terminy płatności wynikający z przepisów 

prawa podatkowego tej należności upłynęły przed dniem wejścia w nowej ustawy – 

Ordynacja podatkowa. 

Na podstawie art. 167 projektu przepisy dotyczące odpowiedzialności podatkowej osób 

trzecich, o których mowa w rozdziale 15 działu III uchylanej ustawy – Ordynacji podatkowej, 

będą stosowane do odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za zaległości podatkowe 

powstałe przed dniem wejścia w życie nowej ustawy – Ordynacja podatkowa. Wyjątek 

dotyczy art. 230 § 2 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa, który będzie stosowany od 

pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów. Przywołany przepis przewiduje, że 

osoba trzecia nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w niniejszym rozdziale, jeżeli 

byłoby to rażąco niesłuszne. 

Natomiast art. 168 projektu przewiduje, że dzień otwarcia spadku albo przekształcenia 

podmiotów przesądza o stosowaniu przepisów rozdziału 14 uchylanej ustawy – Ordynacja 

podatkowa dotyczących praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów 

przekształconych i łączonych.  

 

Przepisy dostosowujące 

Grupa przepisów od art. 169 do art. 175 projektu reguluje sprawy związane z 

dostosowaniem do nowej ustawy przez adresatów zaprojektowanych przepisów. Celem tych 

przepisów jest zapewnienie niezakłóconego przekształcenia instytucji prawnych 

obowiązujących na gruncie uchylanej ustawy – Ordynacja podatkowa w instytucje prawne 

przewidziane w projekcie nowej ustawy. Ze względu na podobieństwo instytucji prawnych 

możliwe było przyjęcie na zasadzie konstytucji, że: 

 zgody na doręczenie pism w formie dokumentu elektronicznego wyrażone na 

podstawie art. 3e ustawy uchylanej Ordynacji podatkowej stają się zgodami 

wyrażonymi na podstawie art. 48 projektu Ordynacji podatkowej (art. 169), 

 numery identyfikacji podatkowej nadane na podstawie przepisów uchylanej ustawy w 

stają się numerami identyfikacji podatkowej w rozumieniu nowej ustawy (art. 170 

ust. 2 projektu), 

 Centralny Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, o którym mowa w 

art. 8a uchylanej ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 

staje się Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, o 

którym mowa w projekcie ustawy – Ordynacja podatkowa (art. 170 ust. 3 projektu), 

 pełnomocnictwa złożone na podstawie przepisów uchylanej ustawy – Ordynacja 

podatkowa stają się pełnomocnictwami w rozumieniu nowej ustawy (art. 171 ust. 1 

projektu); wymaga podkreślenia, że zasadą kontynuacji objęte są pełnomocnictwa 

złożone, a nie wszystkie udzielone; złożenie pełnomocnictwa po wejściu w życie 

ustawy będzie dopuszczalne wyłącznie według nowych przepisów, 



 wyznaczenie osoby do reprezentowania kontrolowanego uznanej za pełnomocnika 

szczególnego na podstawie art. 25 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie 

ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649, z 

późn. zm.) uznaje się za udzielenie pełnomocnictwa szczególnego w rozumieniu 

nowej ustawy – Ordynacja podatkowa (art. 171 ust. 2 projektu), nie dłużej jednak niż 

do 31 marca 2020 r., 

 Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych w rozumieniu uchylanej ustawy – 

Ordynacja podatkowa, staje się Centralnym Rejestrem Pełnomocnictw Ogólnych w 

rozumieniu nowej ustawy – Ordynacja podatkowa (art. 171 ust. 3 projektu), 

 upoważnienia udzielone przez organy podatkowe na podstawie przepisów uchylanej 

ustawy – Ordynacja podatkowa stają się upoważnieniami w rozumieniu nowej ustawy 

– Ordynacja podatkowa (art. 172 projektu), 

 rejestr zastawów skarbowych w rozumieniu przepisów obowiązujących przed dniem 

wejścia w życie ustawy staje się rejestrem zastawów skarbowych w  rozumieniu 

nowej ustawy – Ordynacja podatkowa (art. 173 projektu), 

 Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikania Opodatkowania powołana na podstawie 

uchylanej ustawy - Ordynacja podatkowa staje się Radą do Spraw Przeciwdziałania 

Unikania Opodatkowania na postawie nowej ustawy – Ordynacja podatkowa, a 

kadencja dotychczasowej Rady nie ulega przerwaniu (art. 174 projektu), 

 dotychczasowy przepis wykonawczy wydany na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 

13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 

zachowuje moc do czasu wejścia w życie przepisu wykonawczego wydanego na 

podstawie art. 492 § 3 nowej ustawy – Ordynacja podatkowa, nie dłużej jednak niż 

przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 177 

projektu), 

 dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13a, art. 14a § 10, art. 

14a § 11, art. 14b § 7, art. 14r § 6, art. 39 § 5, art. 80a § 5, art. 82 § 7, art. 83, art. 84 § 

2, art. 119v § 4, art. 138j, art. 138k § 3, art. 154a § 7, art. 171a § 4, art. 193a § 3, art. 

196 § 4, art. 282b § 5, art. 283 § 3 i art. 306n ustawy uchylanej w art. 146 pkt 2 

zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 66, art. 70 § 3, art. 77, art. 101 § 4, art. 137 § 6, art. 283 § 10, art. 286, 

art. 287 § 2, art. 317 § 7 art. 340 § 4, art. 360 § 3, art. 361 § 8, art. 519, art. 522 § 8, 

art. 524 § 5, art. 610 § 2, art. 612 § 3, art. 690 § 5 i art. 705 ustawy uchylanej ustawy – 

Ordynacja podatkowa zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie nowej ustawy – Ordynacja podatkowa, nie 

dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy (art. 178 projektu). 

Przepisy art. 170 ust. 4 i 5 projektu wprowadzają obowiązek uzupełnienia danych przez 

podatnika będącego użytkownikiem portalu, podatnika będącego zarejestrowanym 

użytkownikiem konta ePUAP oraz przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo 

przedsiębiorców, którzy dokonali zgłoszenia identyfikacyjnego przed wejściem w życie 

nowej Ordynacji podatkowej. Uzupełnienie danych wiąże się ze wskazaniem adresu 

elektronicznego. Obowiązek uzupełnienia danych nie dotyczy przedsiębiorców 

opodatkowanych wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub kartą 

podatkową. Uzupełnienie danych będzie dokonywane według wzoru określonego przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 



Przepis końcowy 

Zgodnie z art. 181 projektu przepisy ustawy – Przepisy wprowadzające wchodzą w życie w 

terminie zbieżnym z terminem wejścia w życie ustawy głównej, tj. z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Jednocześnie w art. 176 projektu przesądzono, że art. 151 i art. 151a uchylanej ustawy – 

Ordynacja podatkowa, w zakresie dotyczącym doręczania w miejscu prowadzenia 

działalności gospodarczej, będą stosowane do 31 grudnia 2019 r. Przepis ten dotyczy 

doręczania pism osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym w miejscu prowadzenia 

działalności gospodarczej i odroczenie uchylenia tych przepisów jest związane z odroczeniem 

o rok wejścia w życie przepisów art. 312 projektu ustawy – Ordynacja podatkowa 

dotyczących zdefiniowania adresu miejsca zamieszkania i adresu siedziby wyłącznie jako 

adresu figurującego w Centralnym Rejestrze Podatników Krajowej Ewidencji Podatników. 


