Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy − Ordynacja podatkowa
Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428 i 1537) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

art. 181 otrzymuje brzmienie:
„Art.

181.

Dowodami

post powaniu

w

podatkowym

mog

by

w szczególno ci ksi gi podatkowe, deklaracje zło one przez stron , zeznania
wiadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku ogl dzin,
informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku działalno ci
analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej, czynno ci sprawdzaj cych,
kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej oraz materiały zgromadzone
w toku post powania karnego albo post powania w sprawach o przest pstwa
skarbowe lub wykroczenia skarbowe.”;
2)

w art. 293 dodaje si § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje si do udost pnienia kontrahentowi
podatnika prowadz cego działalno
1)

gospodarcz informacji o:

niezło eniu lub zło eniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów,
do których zło enia był obowi zany na podstawie przepisów ustaw
podatkowych;

2)

nieuj ciu lub uj ciu przez podatnika w zło onej deklaracji lub innych
dokumentach zdarze , do których uj cia był obowi zany na podstawie
przepisów ustaw podatkowych;

3)

zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikaj cych
z deklaracji lub innych dokumentów składanych na podstawie ustaw
podatkowych.”;

3)

po art. 306i dodaje si art. 306ia w brzmieniu:
,,Art. 306ia. Organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika
prowadz cego działalno

gospodarcz , wydaje za wiadczenie w zakresie

informacji, o których mowa w art. 293 § 3. W przypadku gdy wniosek dotyczy
deklaracji lub innego dokumentu, których termin zło enia nie upłyn ł, a podatnik
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nie zło ył takiej deklaracji lub innego dokumentu, organ podatkowy odmawia
wydania za wiadczenia. ;
4)

art. 306k otrzymuje brzmienie:
„Art. 306k. W sprawach nieuregulowanych w art. 306a–306ia oraz art. 306l
stosuje si odpowiednio przepisy rozdziałów 1–6, 8 i 9, z wył czeniem art. 171a,
rozdziałów 10–12, 14, 16 oraz 23 działu IV.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
W celu wyeliminowania mog cych powsta w tpliwo ci i negowania przez podatników
wykorzystywania przez organy skarbowe dokumentów zgromadzonych w ramach
czynno ci analitycznych w projekcie ustawy zaproponowano zmian brzmienia art. 181
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201,
z pó n. zm.), zwanej dalej „ustaw ”, przez dodanie do istniej cego katalogu otwartego,
e dowodami w post powaniu podatkowym s

równie

dokumenty zgromadzone

w toku działalno ci analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Wprowadzona
zmiana pozostaje bez wpływu na tocz ce si post powania, gdy zgodnie z obecnie
obowi zuj cymi przepisami jako dowód nale y dopu ci wszystko, co mo e przyczyni
si do wyja nienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 § 1 ustawy).
Ponadto w projekcie zaproponowano dodanie § 3 do art. 293 ustawy, przewiduj cego
wył czenie

stosowania

przepisów

o

tajemnicy

kontrahentowi podatnika prowadz cego działalno

skarbowej

do

udost pnienia

gospodarcz informacji o:

1) niezło eniu lub zło eniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do
których zło enia był obowi zany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
2) nieuj ciu lub uj ciu przez podatnika w zło onej deklaracji lub innych dokumentach
czynno ci, do których uj cia był obowi zany na podstawie przepisów ustaw
podatkowych;
3) zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikaj cych z deklaracji
lub innych dokumentów składanych na podstawie ustaw podatkowych.
Jednocze nie w projekcie proponuje si

wprowadzenie trybu udost pnienia tych

informacji przez wskazanie w nowym art. 306ia ustawy, e organ podatkowy, na
wniosek kontrahenta podatnika prowadz cego działalno

gospodarcz , b dzie

wydawał za wiadczenie w zakresie informacji wskazanych w projektowanym art. 293
§ 3 ustawy, w tym informacji o niezło eniu przez podatnika deklaracji pomimo upływu
terminu na jej zło enie. Przy czym u yty w przepisie zwrot „niezło eniu przez
podatnika deklaracji” nie obejmuje przypadków, gdy wprawdzie podatnik nie zło ył
deklaracji, ale termin do jej zło enia jeszcze nie upłyn ł. Konsekwencj

dodania

ww. przepisu jest zmiana brzmienia art. 306k ustawy. Za wiadczenia b d wydawane
zgodnie ze wzorem okre lonym przez Ministra Rozwoju i Finansów w rozporz dzeniu
wydawanym na podstawie art. 306j Ordynacji podatkowej. Niezb dne zatem b dzie

dokonanie zmiany rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie za wiadcze

wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. poz. 2355,

z pó n. zm.), która powinna wej

w ycie z dniem wej cia w ycie projektowanej

ustawy.
Proponowane brzmienie przepisów nie wprowadza warunków podmiotowych bycia
kontrahentem podatnika. Kontrahentem podatnika mog by wszystkie podmioty, które
s

stron

transakcji finansowej, która ma na celu wymian

towaru lub usługi.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania si o wydanie za wiadczenia mo e by ka dy,
kto jest kontrahentem podatnika prowadz cego działalno

gospodarcz . Wydanie

przedmiotowego za wiadczenia b dzie podlega opłacie skarbowej w wysoko ci 17 zł,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1827, z pó n. zm.).
Wprowadzenie ww. przepisu ma na celu:
1) ochron

podatników

przed

poniesieniem

konsekwencji

nieuczciwo ci

kontrahentów;
2) wprowadzenie procedury rzetelnej oceny kontrahentów;
3) umo liwienie uzyskania przez podatnika informacji o sytuacji podatkowej
kontrahenta.
Przy

wydawaniu

przedmiotowych

za wiadcze

nie

przewiduje

si

trybu

umo liwiaj cego podwa enie informacji organu podatkowego, na podstawie której
udost pniono informacje kontrahentom, gdy organ podatkowy wydaje za wiadczenie
potwierdzaj ce okre lone fakty. Podatnik, którego dotyczy za wiadczenie, mo e
natomiast wyst pi o wydanie za wiadczenia. Na podstawie art. 306c podatnik mo e
zaskar y odmow wydania za wiadczenia lub za wiadczenia o

danej tre ci.

Maj c na wzgl dzie przedmiot projektu, korzy ci dla podatnika, jak równie jego wag
i doniosło

dla ochrony interesów fiskalnych pa stwa, proponuje si , aby przepisy

ustawy weszły w ycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Zgodnie z art. 103 pkt 1a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno ci
gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z pó n. zm.), nale y wskaza ,
projektowana ustawa ma wpływ na działalno
i rednich

przedsi biorców.

Wprowadzenie
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e

mikroprzedsi biorców, małych

mo liwo ci

sprawdzenia

sytuacji

podatkowej kontrahenta mo e przyczyni

si

do budowania pewno ci obrotu

gospodarczego i b dzie eliminowało nieuczciwych przedsi biorców.
Projekt ustawy nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporz dzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z pó n. zm.),
w zwi zku z czym nie podlega notyfikacji.
Materia stanowi ca przedmiot regulacji zawartej w projekcie ustawy nie jest obj ta
prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie podlega przedstawieniu wła ciwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 pa dziernika 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów
(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z pó n. zm.) projekt ustawy został udost pniony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rz dowego Centrum Legislacji na stronie
internetowej Rz dowego Centrum Legislacji, w serwisie Rz dowy Proces Legislacyjny.
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Nazwa projektu
Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

Data sporz dzenia
7 wrze nia 2017 r.

Ministerstwo wiod ce i ministerstwa współpracuj ce
Ministerstwo Finansów
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Pan Paweł Cybulski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Pani Renata Domasiewicz – Zast pca Dyrektora Departamentu Poboru
Podatków w Ministerstwie Finansów, tel. (22) 694-52-20, e-mail:
renata.domasiewicz@mf.gov.pl

ródło:
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201,
z pó n. zm.)

Nr w wykazie prac legislacyjnych i
programowych Rady Ministrów:
UD259

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwi zywany?

W wietle obecnie obowi zuj cego stanu prawnego mog pojawia si w tpliwo ci i negowanie przez podatników
mo liwo ci wykorzystywania przez organy skarbowe dokumentów zgromadzonych w ramach czynno ci analitycznych
na podstawie art. 181 ustawy – Ordynacja podatkowa.
Na podstawie obowi zuj cego przepisu art. 293 ustawy – Ordynacja podatkowa nie ma mo liwo ci udost pnienia
kontrahentowi podatnika prowadz cego działalno
gospodarcz informacji o sytuacji podatkowej podatnika,
z wył czeniem przepisów o tajemnicy skarbowej.
2. Rekomendowane rozwi zanie, w tym planowane narz dzia interwencji, i oczekiwany efekt

Proponuje si zmian brzmienia art. 181 ustawy – Ordynacja podatkowa przez dodanie, e dowodami w post powaniu
podatkowym s równie dokumenty zgromadzone w toku działalno ci analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej.
Ponadto w ustawie zaproponowano dodanie § 3 do art. 293 ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie wył czenia
stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do udost pnienia kontrahentowi podatnika prowadz cego działalno
gospodarcz informacji o:
1) niezło eniu lub zło eniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których zło enia był obowi zany na
podstawie przepisów ustaw podatkowych;
2) nieuj ciu lub uj ciu przez podatnika w zło onej deklaracji lub innych dokumentach czynno ci, do których uj cia był
obowi zany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
3) zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikaj cych z deklaracji lub innych dokumentów
składanych na podstawie ustaw podatkowych.
Jednocze nie w projektowanym art. 306ia ustawy – Ordynacja podatkowa wskazano tryb udost pniania danych
z wył czeniem tajemnicy skarbowej, co b dzie nast powa przez wydanie przez organ podatkowy, na wniosek
kontrahenta podatnika prowadz cego działalno gospodarcz , za wiadczenia w zakresie informacji, o których mowa
w projektowanym art. 293 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa.
3. Jak problem został rozwi zany w innych krajach, w szczególno ci krajach członkowskich OECD/UE?
Brak informacji.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podatnicy podatku od
towarów i usług

Wielko
Ok. 1,6 mln podatników

ródło danych
CRP KEP

Naczelnicy urz dów
skarbowych

400

Dane własne

Oddziaływanie
Ochrona podatników przed
poniesieniem konsekwencji
nieuczciwej działalno ci
kontrahentów
Mo liwo udost pniania
kontrahentowi podatnika
prowadz cego działalno
gospodarcz informacji
o sytuacji podatkowej
podatnika, z wył czeniem
przepisów o tajemnicy
skarbowej

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt ustawy był przedmiotem uzgodnie i konsultacji publicznych przeprowadzonych w maju 2017 r. jako projekt
ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (UD259). Jednak e w toku prowadzonych prac legislacyjnych projekt
uległ podziałowi.
Projekt został skierowany do zaopiniowania przez Rad Dialogu Społecznego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240).
W wyniku przeprowadzonych szerokich konsultacji publicznych projekt został skierowany do:
1) Komisji Nadzoru Finansowego;
2) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
3) Narodowego Banku Polskiego;
4) Zwi zku Banków Polskich;
5) Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszcz dno ciowo-Kredytowej;
6) Business Centre Club;
7) Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
8) Krajowej Izby Gospodarczej;
9) Zwi zku Przedsi biorców i Pracodawców;
10) Pracodawców RP;
11) Konfederacji ,,Lewiatan”.
W ramach konsultacji publicznych uwagi zgłosili Pracodawcy RP. Uwagi zostały w wi kszo ci uwzgl dnione
z wyj tkiem dodania art. 306ia § 2 oraz art. 306ia § 2 lit. c ustawy – Ordynacja podatkowa.
Zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 pa dziernika 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów
(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z pó n. zm.) projekt został zamieszczony na stronie BIP RCL, w serwisie Rz dowy Proces
Legislacyjny.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2016 r.)

Skutki w okresie 10 lat od wej cia w ycie zmian [mln zł]
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ł cznie (0–10)

Dochody ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bud et pa stwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bud et pa stwa

0,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bud et pa stwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ródła finansowania

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
ródeł danych i
przyj tych do oblicze
zało e

Projektowane zmiany nie spowoduj zmniejszenia dochodów podmiotów sektora finansów
publicznych, w tym bud etu pa stwa i bud etów jednostek samorz du terytorialnego. Nie
spowoduj równie zwi kszenia wydatków jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do
wielko ci wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów.

7. Wpływ na konkurencyjno gospodarki i przedsi biorczo , w tym funkcjonowanie przedsi biorców oraz na
rodzin , obywateli i gospodarstwa domowe.
Czas w latach od wej cia w ycie zmian
W uj ciu
du e przedsi biorstwa
pieni nym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i rednich
ceny stałe
przedsi biorstw
z … r.)
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
W uj ciu
du e przedsi biorstwa
niepieni nym
sektor mikro-, małych
i rednich
przedsi biorstw

0
0
0

0

Skutki
1
0
0

0

2
0
0

3
0
0

5
0
0

10
0
0

Ł cznie (0–10)
0
0

0

0

0

0

0

– stworzenie mechanizmu ochrony podatników przed poniesieniem konsekwencji
nieuczciwo ci kontrahentów,
– wprowadzenie procedury rzetelnej oceny kontrahentów,
– umo liwienie uzyskania przez podatnika informacji o sytuacji podatkowej
kontrahenta,
– umo liwienie zbadania przez podatnika, czy zachodzi ryzyko nieprawidłowo ci
funkcjonowania kontrahentów w obrocie gospodarczym,
– pozytywne oddziaływanie na konkurencyjno na rynku,
– zwi kszenie poczucia bezpiecze stwa ekonomicznego obrotu gospodarczego

rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
ródeł danych
Oszcz dno ci finansowe dla przedsi biorców s trudne do oszacowania.
i przyj tych do oblicze
zało e
8. Zmiana obci e regulacyjnych (w tym obowi zków informacyjnych) wynikaj cych z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane s obci enia poza bezwzgl dnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie
zgodno ci).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne: zmniejszenie liczby dokumentów papierowych
Wprowadzane obci enia s przystosowane do ich
elektronizacji.

zwi kszenie liczby dokumentów
zwi kszenie liczby procedur
wydłu enie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Proponowane zmiany nie b d miały wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
rodowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne: post powanie dowodowe,
czynno ci analityczne
Omówienie wpływu

demografia
mienie pa stwowe

informatyzacja
zdrowie

Wyeliminowanie w tpliwo ci i negowania przez podatników wykorzystywania przez organy
skarbowe dokumentów zgromadzonych w ramach czynno ci analitycznych.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projekt zakłada, e przepisy wejd w ycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

12. W jaki sposób i kiedy nast pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan zastosowane?
Specyfika projektu uniemo liwia zastosowanie mierników.
13. Zał czniki (istotne dokumenty ródłowe, badania, analizy itp.)
Nie dotyczy.

RAPORT Z KONSULTACJI
projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

1.

Omówienie wyników przeprowadzanych konsultacji publicznych i opiniowania.

Jednostka
redakcyjna/
część
Lp.
projektu
założeń
projektu
ustawy
Art. 293
1.

Podmiot, który
przedstawił
stanowisko/
opinię

Stanowisko/opinia podmiotu

Propozycja legislacyjna dodania art. 306ia w
Pracodawcy
Rzeczpospolitej brzmieniu:
,,1.Organ podatkowy właściwy dla podatnika, na
Polskiej
wniosek osoby trzeciej (kontrahenta podatnika)
ubiegającej się o wydanie zaświadczenia, ze
względu na swój interes prawny, wydaje jej
zaświadczenie na okoliczność zaistnienia w
odniesieniu do podatnika we wskazanym we
wniosku okresie zdarzeń wymienionych w art. 293
par. 3 pkt 1-3.
2.Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu
podaje się także informacje:
a) za jakie okresy i w zakresie jakich zobowiązań
publicznoprawnych podatnik nie złożył deklaracji
lub innych dokumentów, do których składania
obowiązani są podatnicy, czynności do których był
on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw
podatkowych;

Stanowisko MF

W projekcie dodano art. 306ia, w którym analogicznie
jak np. w art. 306f, art. 306ha i art. 306i ustawy –
Ordynacja podatkowa uregulowano kwestie wydawania
zaświadczenia na wniosek.

Propozycja nie została uwzględniona. Zaproponowana
zmiana została skonsumowana w art. 293 § 3 pkt 1–3.
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b) jakich czynności podatnik nie uwzględnił w
złożonych w danym okresie deklaracjach lub
innych dokumentach, do których składania
obowiązani są podatnicy;
c) czy w zakresie wskazanym w pkt a)-b)
prowadzone
jest
wobec
wnioskodawcy
postępowanie mające na celu ujawnienie zaległości
podatkowych, postępowanie egzekucyjne w
administracji, lub postępowanie w sprawach o
przestępstwa skarbowe."

Propozycja nie została uwzględniona. Wydanie
zaświadczenia musi odzwierciedlać stan wiedzy organu
podatkowego o sytuacji podatnika. Stan taki będzie
istniał wówczas, gdy prowadzone postępowanie wobec
wnioskodawcy mające na celu ujawnienie zaległości,
postępowanie egzekucyjne w administracji, lub
postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe
zostanie zakończona.
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2.

Przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia projektu z właściwymi organami
i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym .
Projekt nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz uzgodnienia z właściwymi organami i instytucjami Unii
Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym.

3.

Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa.
Brak zgłoszeń w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

3

