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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o urz´dach i izbach skarbowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65,
poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) og∏asza si´
w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity
tekst ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urz´dzie Mini-
stra Finansów oraz o urz´dach i izbach skarbowych
(Dz. U. Nr 106, poz. 489), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

2) ustawà z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach admi-
nistracji rzàdowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943 oraz
z 1998 r. Nr 162, poz. 1122),

3) ustawà z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektó-
rych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania ak-
tów normatywnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),

4) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, prze-
twarzaniu i przekazywaniu informacji kryminal-
nych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81,
poz. 731),

5) ustawà z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Gene-
ralnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy
o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804),

6) ustawà z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o zmianie usta-
wy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387),

7) ustawà z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wo-
jewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie
niektórych ustaw regulujàcych zadania i kompe-
tencje organów oraz organizacj´ jednostek organi-
zacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 1302)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 13 maja 2004 r.



2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze
Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:
„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

2) art. 97 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach
administracji rzàdowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943
oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1122), który stanowi:

„Art. 97. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 1999 r.”;

3) art. 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie
niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawa-
nia aktów normatywnych oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), który stano-
wi:

„Art. 79. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem przepisów:

1) art. 74, który wchodzi w ˝ycie z dniem
30 grudnia 2000 r.,

2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

3) art. 61, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.”;

4) art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji krymi-
nalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r.
Nr 81, poz. 731), który stanowi:

„Art. 76. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.”;

5) art. 32 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesie-
niu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie
ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), który
stanowi:

„Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 27 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia,

2) art. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem
30 czerwca 2002 r.,

3) art. 9 pkt 7 i art. 21, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

6) art. 30 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o zmia-
nie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz.
1387), który stanowi:

„Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.”;

7) art. 32, 33, 36, 39 i 40 ustawy z dnia 27 czerwca
2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów
Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw re-
gulujàcych zadania i kompetencje organów oraz

organizacj´ jednostek organizacyjnych podleg∏ych
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów pu-
blicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302), które stano-
wià:

„Art. 32. 1. Pracownicy i funkcjonariusze celni za-
trudnieni w urz´dach kontroli skarbo-
wej, izbach skarbowych, urz´dach
skarbowych, izbach celnych i urz´dach
celnych mogà, w terminie 3 miesi´cy
od dnia og∏oszenia ustawy, otrzymaç
od kierownika jednostki dotychczas za-
trudniajàcej, uzgodnionà z kierowni-
kiem jednostki, w której majà byç za-
trudnieni, pisemnà propozycj´ prze-
niesienia pomi´dzy tymi jednostkami.
Przez kierownika jednostki, w której
ma byç zatrudniony pracownik, rozu-
mie si´ tak˝e pe∏nomocnika ustano-
wionego przez ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych do zorga-
nizowania urz´du skarbowego tworzo-
nego na podstawie art. 5 ust. 9b usta-
wy zmienianej w art. 15.

2. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 1,
dokonuje kierownik jednostki, w której
pracownik ma byç zatrudniony, w po-
rozumieniu z kierownikiem jednostki
dotychczas zatrudniajàcej pracownika.

3. Propozycja przeniesienia, o której mo-
wa w ust. 1, powinna okreÊlaç nowe
warunki zatrudnienia, w szczególnoÊci
miejsce pracy lub s∏u˝by, dat´ przenie-
sienia, stanowisko pracy lub stanowi-
sko s∏u˝bowe, wynagrodzenie lub upo-
sa˝enie oraz konsekwencje odmowy
przyj´cia propozycji.

4. Pracownik lub funkcjonariusz celny,
któremu przedstawiono propozycj´,
o której mowa w ust. 1, mo˝e w termi-
nie 10 dni od dnia jej otrzymania z∏o-
˝yç oÊwiadczenie o przyj´ciu lub od-
mowie przyj´cia propozycji. Niez∏o˝e-
nie oÊwiadczenia w tym terminie jest
równoznaczne z odmowà przyj´cia
propozycji przeniesienia.

5. W terminie 10 dni od dnia przyj´cia
propozycji przeniesienia pracownik lub
funkcjonariusz celny otrzymuje na pi-
Êmie potwierdzenie nowych warun-
ków zatrudnienia.

6. Odmowa przyj´cia propozycji, o której
mowa w ust. 1, stanowi podstaw´ do:

1) rozwiàzania z pracownikiem stosun-
ku pracy za wypowiedzeniem lub

2) zwolnienia funkcjonariusza celnego
ze s∏u˝by.

7. Przepisy ust. 1—6 stosuje si´ odpo-
wiednio do pracowników i funkcjona-
riuszy celnych zatrudnionych w urz´-
dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwe-
go do spraw finansów publicznych.
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8. Przepisów ust. 1—7 nie stosuje si´ do
urz´dników s∏u˝by cywilnej.

Art. 33. 1. Z dniem 1 stycznia 2004 r. nast´puje
przeniesienie ze Êrodków specjalnych
do bud˝etu paƒstwa finansowania wy-
nagrodzeƒ osobowych pracowników
jednostek, o których mowa w art. 7
ust. 1 ustawy wymienionej w art. 15,
w cz´Êci odpowiadajàcej wartoÊci 
60 % uj´tych w bud˝ecie paƒstwa na
2003 r. wynagrodzeƒ osobowych, sko-
rygowanych o wskaênik wzrostu wy-
nagrodzeƒ na 2004 r.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
do pracowników przeniesionych z jed-
nostek, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy wymienionej w art. 15, do jed-
nostek organizacyjnych S∏u˝by Cel-
nej.”

„Art. 36. Do osób, które w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy zajmujà stanowisko dyrektora
urz´du kontroli skarbowej, dyrektora izby
skarbowej albo naczelnika urz´du skar-

bowego, nie stosuje si´ wymogu prze-
prowadzenia konkursu.”

„Art. 39. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ zmienia-
nych niniejszà ustawà zachowujà moc
przepisy dotychczasowe, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ do dnia 31 grudnia 2003 r.

Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 2003 r., z wyjàtkiem:

1) art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej
w art. 8 w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, który wchodzi w ˝ycie
z dniem przystàpienia Rzeczypospoli-
tej Polskiej do Unii Europejskiej;

2) art. 5 ust. 9a i 9b oraz art. 7 ustawy wy-
mienionej w art. 15 w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3) art. 32, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia ustawy.”.

Marsza∏ek Sejmu: J. Oleksy
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 ma-
ja 2004 r. (poz. 1267)

USTAWA

z dnia 21 czerwca 1996 r.

o urz´dach i izbach skarbowych1)

Art. 1—4. (uchylone).2)

Art. 5. 1.3) Ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finan-
sów publicznych podlegajà dyrektorzy izb skarbowych
i naczelnicy urz´dów skarbowych, jako organy admi-
nistracji rzàdowej niezespolonej oraz, na podstawie
odr´bnych przepisów, inne organy, a w szczególnoÊci
dyrektorzy urz´dów kontroli skarbowej.

1a.4) W ramach programów pilota˝owych wpro-
wadzonych w celu potwierdzenia przydatnoÊci rozwià-

zaƒ organizacyjnych usprawniajàcych dzia∏anie admi-
nistracji skarbowej i celnej organy podleg∏e ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych wyko-
nujà zadania nale˝àce do w∏aÊciwoÊci rzeczowej
i miejscowej innych organów podleg∏ych temu mini-
strowi.

1b.4) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e wprowadziç, w drodze rozporzàdze-
nia, na czas okreÊlony program pilota˝owy, o którym
mowa w ust. 1a, okreÊlajàc rodzaje zadaƒ wykonywa-
nych przez organy obj´te programem, a tak˝e miejsce
ich wykonywania lub terytorialny zasi´g dzia∏ania tych
organów oraz czas trwania pilota˝u, bioràc w szcze-
gólnoÊci pod uwag´ sprawdzenie mo˝liwoÊci uspraw-
nienia pracy urz´dów i obs∏ugi podatników.

2. (uchylony).5)

3.6) Naczelnik urz´du skarbowego wykonuje zada-
nia przy pomocy kierowanego przez siebie urz´du
skarbowego, a dyrektor izby skarbowej przy pomocy
kierowanej przez siebie izby skarbowej.

———————
1) Tytu∏ ze zmianà wprowadzonà przez art. 71 pkt 1 ustawy

z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej
(Dz. U. Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1122),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

2) Przez art. 71 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Ko-
legiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw re-
gulujàcych zadania i kompetencje organów oraz organiza-
cj´ jednostek organizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 1302), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
2003 r.

4) Dodany przez art. 8 lit. a ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r.
o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie
ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2002 r. 

———————
5) Przez art. 15 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 3.
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 1 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.



4.6) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych powo∏uje spoÊród kandydatów wy∏onionych
w konkursie, o którym mowa w ust. 5a, z zastrze˝e-
niem ust. 5f:

1) dyrektora izby skarbowej;

2) naczelnika urz´du skarbowego.

4a.7) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych powo∏uje wicedyrektora izby skarbowej na
wniosek dyrektora izby skarbowej.

4b.7) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych odwo∏uje:

1) dyrektora izby skarbowej;

2) wicedyrektora izby skarbowej oraz naczelnika
urz´du skarbowego — na wniosek dyrektora izby
skarbowej.

5. Dyrektor izby skarbowej powo∏uje i odwo∏uje za-
st´pc´ naczelnika urz´du skarbowego — na wniosek
naczelnika urz´du skarbowego.

5a.8) Dobór kandydatów na stanowisko dyrektora
izby skarbowej i naczelnika urz´du skarbowego jest
dokonywany w drodze konkursu spoÊród pracowni-
ków urz´dów i organów podleg∏ych ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw finansów publicznych, którzy po-
siadajà wy∏àcznie obywatelstwo polskie, wy˝sze wy-
kszta∏cenie magisterskie prawnicze, ekonomiczne lub
inne uzupe∏nione studiami podyplomowymi prawni-
czymi lub ekonomicznymi oraz co najmniej czteroletni
sta˝ pracy w tych urz´dach i organach.

5b.8) Konkurs przeprowadza komisja powo∏ana
przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych. Konkurs przeprowadzany jest w formie eg-
zaminu sk∏adajàcego si´ z cz´Êci ustnej i pisemnej,
w toku którego sprawdzeniu podlega wiedza niezb´d-
na do wykonywania zadaƒ na okreÊlonych stanowi-
skach, predyspozycje i zdolnoÊci ogólne oraz umiej´t-
noÊci kierownicze. 

5c.8) Do czasu powo∏ania wy∏onionego w drodze
konkursu dyrektora izby skarbowej lub naczelnika
urz´du skarbowego, minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych wyznacza osob´ pe∏niàcà odpo-
wiednio obowiàzki dyrektora izby skarbowej lub na-
czelnika urz´du skarbowego.

5d.8) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb powo∏ania komisji, o której mowa w ust. 5b, 

2) tryb przeprowadzania konkursu, o którym mowa
w ust. 5a,

3) sposób dokumentowania spe∏nienia wymogów
okreÊlonych w ust. 5a

— uwzgl´dniajàc potrzeb´ sprawnego przeprowa-
dzenia post´powania konkursowego i wszechstron-
nego sprawdzenia kwalifikacji i predyspozycji osób
przyst´pujàcych do konkursu.

5e.8) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e nie powo∏aç na stanowisko dyrektora
izby skarbowej lub naczelnika urz´du skarbowego
kandydata wy∏onionego w drodze konkursu w przy-
padku, je˝eli ˝aden z kandydatów nie gwarantuje
obiektywnego wype∏niania obowiàzków dyrektora
izby skarbowej lub naczelnika urz´du skarbowego.

5f.8) W przypadku gdy dwa kolejne konkursy nie
wy∏onià kandydata oraz w przypadku, o którym mowa
w ust. 5e, minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e powo∏aç osob´ na stanowiska wymie-
nione w ust. 4 bez konkursu.

6. Do zakresu dzia∏ania naczelników urz´dów skar-
bowych nale˝y:9)

1)10) ustalanie lub okreÊlanie i pobór podatków oraz
niepodatkowych nale˝noÊci bud˝etowych, jak
równie˝ innych nale˝noÊci, na podstawie odr´b-
nych przepisów, z wyjàtkiem podatków i nale˝no-
Êci bud˝etowych, których ustalanie lub okreÊlanie
i pobór nale˝y do innych organów;

2) rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie de-
klaracji podatkowych; 

3) wykonywanie kontroli podatkowej; 

4) podzia∏ i przekazywanie, na zasadach okreÊlonych
w odr´bnych przepisach, dochodów bud˝etowych
mi´dzy bud˝etem paƒstwa i bud˝etami gmin; 

5) (uchylony);11)

6) (uchylony);11)

7)12) wykonywanie egzekucji administracyjnej nale˝-
noÊci pieni´˝nych;

7a)13) wspó∏praca z Szefem Krajowego Centrum In-
formacji Kryminalnych w zakresie niezb´dnym do
realizacji jego zadaƒ ustawowych;

8) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach. 
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———————
7) Dodany przez art. 15 pkt 1 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.
8) Dodany przez art. 15 pkt 1 lit. e ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.

———————
9) Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 15

pkt 1 lit. f tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 3.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 1 lit. f tiret dru-
gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

11) Przez art. 15 pkt 1 lit. f tiret trzecie ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 1 lit. f tiret
czwarte ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

13) Dodany przez art. 63 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gro-
madzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry-
minalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81,
poz. 731), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.



6a.14) Do zakresu dzia∏ania urz´dów skarbowych
nale˝y:

1) prowadzenie dochodzeƒ w sprawach o przest´p-
stwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; 

2) wykonywanie funkcji oskar˝yciela publicznego
w sprawach o przest´pstwa skarbowe i wykrocze-
nia skarbowe; 

3) wykonywanie kar majàtkowych, w zakresie okre-
Êlonym w przepisach Kodeksu karnego wykonaw-
czego oraz Kodeksu karnego skarbowego.

7. Do zakresu dzia∏ania dyrektorów izb skarbo-
wych nale˝y:15)

1) nadzór nad urz´dami skarbowymi; 

2) rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach nale-
˝àcych w pierwszej instancji do urz´dów skarbo-
wych; 

3)16) ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawi-
d∏owoÊci wykorzystywania dotacji przedmioto-
wych dla przedsi´biorców w zakresie okreÊlonym
przez Ministra Finansów17); 

4) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach.

8. Izba skarbowa jest organem wy˝szego stopnia
w stosunku do urz´du skarbowego.

9.18) W∏aÊciwoÊç miejscowà naczelników urz´dów
skarbowych i dyrektorów izb skarbowych okreÊla si´
wed∏ug terytorialnego zasi´gu dzia∏ania odpowiednio
urz´du skarbowego i izby skarbowej, z uwzgl´dnie-
niem ust. 9a, a tak˝e z uwzgl´dnieniem zadaƒ i teryto-
rialnego zasi´gu dzia∏ania tych organów okreÊlonych
w programach pilota˝owych, o których mowa
w ust. 1a i 1b.

9a.19) Terytorialny zasi´g dzia∏ania okreÊlonego
urz´du skarbowego wy∏àcznie w zakresie: 

1) niektórych kategorii podatników,

2) wykonywania niektórych zadaƒ okreÊlonych
w ust. 6

— mo˝e obejmowaç terytorialny zasi´g dzia∏ania in-
nych urz´dów skarbowych.

9b.19) Wyznaczenie terytorialnego zasi´gu dzia∏a-
nia okreÊlonego urz´du skarbowego zgodnie
z ust. 9a nast´puje w przepisach okreÊlonych na pod-
stawie ust. 9c i mo˝e dotyczyç w szczególnoÊci:

1) podatkowych grup kapita∏owych;

2) banków;

3) zak∏adów ubezpieczeƒ;

4) jednostek dzia∏ajàcych na podstawie przepisów
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;

5) jednostek dzia∏ajàcych na podstawie przepisów
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych;

6) oddzia∏ów lub przedstawicielstw przedsi´biorstw
zagranicznych;

7) osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie-
posiadajàcych osobowoÊci prawnej, które: 

a) w ostatnim roku podatkowym osiàgn´∏y przy-
chód netto, w rozumieniu przepisów o rachun-
kowoÊci, ze sprzeda˝y towarów, wyrobów
i us∏ug o równowartoÊci co najmniej 5 mln eu-
ro wed∏ug kursu Êredniego og∏aszanego przez
Narodowy Bank Polski na koniec roku podatko-
wego albo

b) jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa
dewizowego, biorà udzia∏ bezpoÊrednio lub po-
Êrednio w zarzàdzaniu przedsi´biorstwami po-
∏o˝onymi za granicà lub w ich kontroli, albo po-
siadajà udzia∏ w kapitale takich przedsi´biorstw
albo

c) sà zarzàdzane bezpoÊrednio lub poÊrednio przez
nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa
dewizowego lub nierezydent dysponuje co naj-
mniej 5 % g∏osów na zgromadzeniu wspólni-
ków albo na walnym zgromadzeniu, albo

d) jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa
dewizowego jednoczeÊnie bezpoÊrednio lub
poÊrednio biorà udzia∏ w zarzàdzaniu podmio-
tem krajowym i podmiotem zagranicznym w ro-
zumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo
posiadajà jednoczeÊnie udzia∏ w kapitale takich
podmiotów. 

9c.19) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw administracji publicznej okreÊla, w drodze roz-
porzàdzenia, terytorialny zasi´g dzia∏ania oraz siedzi-
by naczelników urz´dów i dyrektorów izb skarbowych,
uwzgl´dniajàc zasady okreÊlone w ust. 9a i 9b oraz po-
trzeby w∏aÊciwego zorganizowania wykonywania za-
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14) Dodany przez art. 15 pkt 1 lit. g ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.
15) Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 15

pkt 1 lit. h ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3. 
16) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 93 ustawy z dnia

20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121,
poz. 770), który wszed∏ w ˝ycie z dniem 22 paêdziernika
1997 r.

17) Obecnie: ministra w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 8
ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji
rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162,
poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19,
poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959
i Nr 116, poz. 1206), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 1999 r.

18) W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 1 lit. i ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

19) Dodany przez art. 15 pkt 1 lit. j ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.



daƒ, zw∏aszcza z zakresu poboru podatków oraz
sprawnej obs∏ugi podatnika.

10. Minister Finansów17) okreÊla, w drodze zarzà-
dzenia, organizacj´ urz´dów i izb skarbowych oraz na-
daje im statuty.

11. (uchylony).20)

Art. 5a.21) 1. Dla podatników, o których mowa
w art. 5 ust. 9b, zmiana w∏aÊciwoÊci naczelnika urz´du
skarbowego na w∏aÊciwego wy∏àcznie w zakresie
okreÊlonych kategorii podatników nast´puje:

1) z dniem 1 stycznia roku nast´pujàcego po roku,
w którym nastàpi∏o ich w∏àczenie do danej katego-
rii podatników — w przypadku podatników wy-
mienionych w art. 5 ust. 9b pkt 1—6 oraz w pkt 7
lit. b—d;

2) z dniem 1 stycznia drugiego roku nast´pujàcego
po roku, w którym nastàpi∏o przekroczenie kwoty,
o której mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a — w przy-
padku podatników wymienionych w tym przepi-
sie.

2. Spe∏nienie warunku, o którym mowa w art. 5
ust. 9b pkt 7 lit. a, stwierdza si´ na podstawie danych
wynikajàcych z zatwierdzonego sprawozdania finan-
sowego za ostatni rok podatkowy. Naczelnik urz´du
skarbowego mo˝e stwierdziç z urz´du w trakcie czyn-
noÊci sprawdzajàcych, kontroli podatkowej albo po-
st´powania podatkowego spe∏nienie warunku, o któ-
rym mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a, i poinformowaç
o tym w∏aÊciwego naczelnika urz´du skarbowego. 

3. Podatnicy, o których mowa w art. 5 ust. 9b, sà
obowiàzani, w przypadku ustalenia w∏aÊciwoÊci zgod-
nie z art. 5 ust. 9a pkt 1, zawiadomiç o zmianie w∏aÊci-
woÊci dotychczas w∏aÊciwego naczelnika urz´du skar-
bowego w terminie do dnia 15 paêdziernika roku po-
przedzajàcego rok, od którego nastàpi ta zmiana, sk∏a-
dajàc zawiadomienie wed∏ug ustalonego wzoru.
W przypadku gdy w∏àczenie ich do kategorii podatni-
ków okreÊlonych w art. 5 ust. 9b pkt 1—6 i pkt 7 
lit. b—d nastàpi∏o w okresie od dnia 15 paêdziernika
do dnia 31 grudnia, zawiadomienie powinno nastàpiç
w terminie 7 dni od tego w∏àczenia, nie póêniej jednak
ni˝ do dnia 31 grudnia poprzedzajàcego rok, od które-
go nast´puje zmiana w∏aÊciwoÊci. 

4. W przypadku podatników, o których mowa
w art. 5 ust. 9b pkt 1—6, rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç,
w∏aÊciwym naczelnikiem urz´du skarbowego jest na-
czelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy wy∏àcznie w za-
kresie okreÊlonych kategorii podatników od dnia roz-
pocz´cia tej dzia∏alnoÊci. 

5. Dla podatników, dla których w∏aÊciwym jest na-
czelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy wy∏àcznie w za-

kresie okreÊlonych kategorii podatników i którzy przez
dwa kolejne lata podatkowe nie nale˝eli do kategorii
podatników, o których mowa w art. 5 ust. 9b, zmiana
w∏aÊciwoÊci naczelnika urz´du skarbowego z naczelni-
ka w∏aÊciwego wy∏àcznie w zakresie okreÊlonych kate-
gorii podatników nast´puje z dniem 1 stycznia drugie-
go roku nast´pujàcego po roku, w którym nastàpi∏o
ich wy∏àczenie z danej kategorii podatników.

6. Podatnicy, o których mowa w ust. 5, sà obowià-
zani zawiadomiç o zmianie w∏aÊciwoÊci dotychczas
w∏aÊciwego naczelnika urz´du skarbowego do dnia
15 paêdziernika roku po up∏ywie roku podatkowego,
w którym nastàpi∏o ich wy∏àczenie, sk∏adajàc zawiado-
mienie wed∏ug ustalonego wzoru. Przepis ust. 3 zda-
nie drugie stosuje si´ odpowiednio.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wzór zawiado-
mieƒ, o których mowa w ust. 3 i 6, uwzgl´dniajàc po-
trzeb´ zapewnienia niezb´dnych danych dla sprawnej
zmiany w∏aÊciwoÊci naczelników urz´dów skarbo-
wych.

Art. 6. (uchylony).22)

Art. 7.23) 1. Ârodki finansowe w wysokoÊci 8 % do-
datkowych wp∏ywów podatkowych i niepodatkowych
nale˝noÊci bud˝etowych uzyskanych w wyniku bezpo-
Êredniego dzia∏ania urz´dów skarbowych i izb skarbo-
wych oraz urz´dów kontroli skarbowej przeznacza si´
na usprawnienie funkcjonowania jednostek organiza-
cyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
finansów publicznych, z wy∏àczeniem urz´dów cel-
nych i izb celnych, oraz na premie dla pracowników
podleg∏ych temu ministrowi, z wy∏àczeniem pracow-
ników urz´dów celnych i izb celnych oraz funkcjona-
riuszy celnych, a w szczególnoÊci dla pracowników,
którzy przyczynili si´ bezpoÊrednio do uzyskania do-
datkowych wp∏ywów.

2. Gospodarka finansowa Êrodkami, o których mo-
wa w ust. 1, gromadzonymi na rachunkach izb skarbo-
wych i urz´dów skarbowych jest prowadzona w for-
mie Êrodków specjalnych, których dysponentem jest
minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊla, w drodze zarzàdzenia:

1) sposób okreÊlania dodatkowych wp∏ywów bud˝e-
towych w rozumieniu ust. 1; 

2) szczegó∏owe warunki, maksymalnà wysokoÊç
i sposób przyznawania premii;

3) dzia∏ania, w wyniku których uzyskiwane sà dodat-
kowe wp∏ywy bud˝etowe;

4) sposób gromadzenia i rozdysponowania Êrodków
finansowych.
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20) Przez art. 15 pkt 1 lit. k ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 3.
21) Dodany przez art. 15 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 3.

———————
22) Przez art. 15 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.



Art. 8.23) 1. Pracownikom podleg∏ym ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych, wyko-
nujàcym kontrol´ podatkowà przys∏uguje miesi´czny
dodatek kontrolerski do wynagrodzenia, w wysokoÊci
do 50 % wynagrodzenia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
i sposób przyznawania dodatku, o którym mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zwi´kszenia skutecz-
noÊci kontroli podatkowej przez zapewnienie motywa-
cji pracowników urz´dów skarbowych do jej sprawne-
go wykonywania.

Art. 8a.24) 1.25) Ârodki pochodzàce z pobieranej od
wierzycieli op∏aty komorniczej oraz op∏at za czynnoÊci
egzekucyjne urz´dów skarbowych i op∏aty manipula-
cyjnej przeznacza si´ na wydatki zwiàzane z poborem
podatków i prowadzeniem egzekucji administracyjnej,
na wynagrodzenia prowizyjne pracowników urz´dów
skarbowych wykonujàcych egzekucj´ administracyjnà
nale˝noÊci pieni´˝nych oraz na finansowanie przed-
si´wzi´ç usprawniajàcych pobór podatków i egzeku-
cj´ administracyjnà.

2. Gospodarka finansowa Êrodkami, o których mo-
wa w ust. 1, jest prowadzona w formie Êrodków spe-
cjalnych, których dysponentami sà naczelnicy urz´-
dów skarbowych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady gospodarki finansowej Êrodkami specjalnymi,
o których mowa w ust. 1, ustalajàc:

1)26) rodzaje wydatków bie˝àcych i inwestycyjnych
zwiàzanych z prowadzeniem poboru podatków
i egzekucji administracyjnej, uwzgl´dniajàc specy-
fik´ dzia∏alnoÊci oraz potrzeb´ zapewnienia moty-
wacyjnego systemu wynagradzania pracowników
wykonujàcych egzekucj´ administracyjnà;

2) obowiàzki w zakresie sporzàdzania planów finan-
sowych obejmujàcych przychody i wydatki; 

3)27) przypadki, w których mo˝e nastàpiç przekazanie
Êrodków specjalnych na usprawnienie funkcjono-
wania innych urz´dów skarbowych, je˝eli jest to
konieczne dla zapewnienia skutecznoÊci i ciàg∏oÊci
wykonywania poboru podatków lub egzekucji ad-
ministracyjnej.

Art. 8b.28) 1. Pracownicy urz´dów skarbowych
i izb skarbowych b´dàcy pracownikami s∏u˝by cywil-
nej sà obowiàzani corocznie, w terminie do dnia
15 maja, sk∏adaç oÊwiadczenia majàtkowe wraz z za-
∏àcznikiem — kserokopià zeznania o wysokoÊci do-
chodu w roku podatkowym i jego korekt. OÊwiadcze-
nie sk∏ada si´ kierownikowi jednostki, w której osoba
jest zatrudniona.

2. Naczelnicy urz´dów skarbowych i ich zast´pcy,
a tak˝e dyrektorzy i wicedyrektorzy izb skarbowych
oÊwiadczenia takie sk∏adajà ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw finansów publicznych. 

3. Do dokonywania analizy danych zawartych
w oÊwiadczeniu uprawniona jest komórka organiza-
cyjna urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych.

4. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do
oÊwiadczeƒ majàtkowych stosuje si´ odpowiednio
przepisy o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne.

Art. 9. (uchylony).2)

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie i na za-
sadach okreÊlonych w ustawie — Przepisy wprowa-
dzajàce ustawy reformujàce funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej.29)
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24) Dodany przez art. 61 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r.

o zmianie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wyda-
wania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r.

25) W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 5 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

26) W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 5 lit. b tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

———————
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 5 lit. b tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
28) Dodany przez art. 15 pkt 6 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 3.
29) Ustawa wesz∏a w ˝ycie w terminie i na zasadach okreÊlo-

nych w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustawy reformujàce funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1997 r.


