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Kara porządkowa 

Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, 

którzy mimo prawidłowego wezwania organu 

podatkowego: 

1) nie stawili się osobiście bez uzasadnionej 

przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub 

2) bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, 

zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu 

oględzin lub udziału w innej czynności, lub 

3) bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce 

przeprowadzenia czynności przed jej 

zakończeniem, 

mogą zostać ukarani karą porządkową do 2.800 zł. 

• art. 262 § 1 o.p. 

 

 

 



Prawo zastawu 

• Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu 

zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w 

art. 21 § 1 pkt 2, a także z tytułu zaległości podatkowych 

stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych 

zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących 

własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną 

podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych 

prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub 

praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12.400 zł 

(w 2013 r. kwota ta wynosi 12.300 zł). 

• Zastawem skarbowym nie mogą być obciążone rzeczy lub prawa 

majątkowe niepodlegające egzekucji oraz mogące być 

przedmiotem hipoteki. 

• Zasady powyższe stosuje się odpowiednio do należności 

przypadających od płatników lub inkasentów, następców 

prawnych oraz osób trzecich odpowiadających za zaległości 

podatkowe. 

• Art. 41 § 1 o.p. 
 

 



Faktury 

• Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej z 

odrębnych przepisów nie wynika obowiązek 

wystawienia faktury, podatnicy prowadzący 

działalność gospodarczą obowiązani są są 

obowiązani, na żądanie kupującego lub 

usługobiorcy, wystawić rachunek 

potwierdzający dokonanie sprzedaży lub 

wykonanie usługi. 

• Art. 87 § 1 o.p. 
 



Przedawnienie 

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty 

ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania 

w sprawie o przestępstwo skarbowe lub 

wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został 

zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia 

przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z 

niewykonaniem tego zobowiązania 

• Art. 70 § 6 pkt 1 o.p. (zmiana od 15 października 2013 r.) 



Przedawnienie 

• Organ podatkowy właściwy w sprawie zobowiązania podatkowego, 

z którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia 

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, 

zawiadamia podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu 

terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku, 

o którym mowa w art. 70 § 6 pkt 1, najpóźniej z upływem terminu 

przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 1, oraz o rozpoczęciu 

lub dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu 

zawieszenia. 

• Art. 70c o.p. dodany z dniem 15 października 2013 r.  



Odpowiedzialność osób trzecich 

 

• Podatnik, o którym mowa w art. 105a ustawy o VAT, odpowiada 

solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe 

podmiotu dokonującego na jego rzecz dostawy towarów w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach o podatku od 

towarów i usług. 

• Zakres odpowiedzialności podatkowej nie obejmuje następujących 

należności: 

1)  odsetki za zwłokę powstałych przed dniem wydania decyzji o 

tej odpowiedzialności, 

2) podatki niepobrane oraz pobrane, a niewpłacone przez 

płatników lub inkasentów; 

3) niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od 

towarów i usług oraz za oprocentowanie tych zaliczek; 

4)koszty postępowania egzekucyjnego. 

• Art. 117b o.p. dodany z dniem 1 października 2013 r. 

 

 

 
 

 

 

 



Odpowiedzialność osób trzecich 

 

 

• Nie można wydać decyzji o odpowiedzialności 

podatkowej podatnika, o którym mowa w art. 

105a ustawy o VAT, jeżeli od końca roku 

kalendarzowego, w którym miała miejsce 

dostawa towarów, upłynęły 3 lata. 

 

• Art. 118 § 1 o.p. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 

października 2013 r.  



Przedłużające się postępowanie 

Wg projektu: 

• Zawiadomienie o przedłużeniu postępowania ma 

następować w formie postanowienia 

• Na postanowienie ma służyć: 

1)  zażalenie do organu podatkowego wyższego stopnia, 

2) skarga do sądu administracyjnego, jeżeli postanowienie zostało 

wydane przez dyrektora izby skarbowej, dyrektora urzędu kontroli 

skarbowej, dyrektora izby celnej lub samorządowe kolegium 

odwoławcze.  

 

Projekt zmian art.  140-142 o.p. (po pierwszym czytaniu) 



Rejestr Operacji Gospodarczych 

• Jedną z propozycji zmian do Ordynacji podatkowej było 

wprowadzenie Rejestru Operacji Gospodarczej, czyli 

obowiązkowego zgłaszania transakcji (czynności) o wartości co 

najmniej 500 000 euro, w których bierze udział, i których jedną 

ze stron jest podmiot posiadający miejsce zamieszkania lub 

siedzibę w państwie lub na terytorium stosującym szkodliwą 

konkurencję podatkową. 

 

• Projekt został odrzucony 

 



 

 

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę! 
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