
Uzasadnienie 

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w 

sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 122) kompetencje do 

udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych zostały przypisane organom podatkowym, 

które na podstawie odrębnych przepisów właściwe są do ustalania lub określania zobowiązań 

z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.  

Stosownie do art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego 

należy: ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz 

innych należności na podstawie odrębnych przepisów. Ustawa ta nie zawiera regulacji 

przyznających naczelnikowi urzędu celno-skarbowego kompetencje do udzielania ulg w 

spłacie zobowiązań podatkowych. 

Z kolei, z treści art. 28 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 

wynika, że do zadań naczelnika urzędu skarbowego należy m.in. ustalanie, określanie, pobór 

podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na 

podstawie odrębnych przepisów oraz wykonywanie zadań wierzyciela należności 

pieniężnych. 

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że przepisy ustawy o Krajowej Administracji 

Skarbowej przyznają naczelnikowi urzędu skarbowego kompetencje w zakresie poboru danin 

publicznych, a nie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, zasadne jest, aby ze względów 

systemowych, organem właściwym rzeczowo w sprawach związanych z udzielaniem ulg w 

spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności 

budżetowych określanych lub ustalanych w decyzjach wydawanych przez naczelnika urzędu 

celno-skarbowego był naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.  

W związku z tym, proponuje się w § 15 rozporządzenia w sprawie właściwości organów 

podatkowych dodanie ust. 1a w brzmieniu: „W przypadku, gdy zobowiązanie z tytułu 

podatków określił lub ustalił naczelnik urzędu celno-skarbowego, organem podatkowym 

właściwym w sprawach określonych w ust. 1 jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla 

podatnika.”. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Stosownie do art. 103 pkt 1a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.), należy wskazać, że projektowana 

zmiana do rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych, polegająca na  

usystematyzowaniu właściwości rzeczowej organu podatkowego w sprawach związanych z 

udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych 

należności budżetowych, pozostaje bez wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców.  

Projektowane regulacje nie stoją w sprzeczności z prawem Unii Europejskiej. Projekt nie 

wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz uzgodnienia z właściwymi organami 

i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym.  

Projekt nie zawiera przepisów technicznych. Projekt nie podlega obowiązkowi notyfikacji, 

zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.  

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 4 i § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów 



z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, 

z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy 

Proces Legislacyjny. 

 


