Projekt z dnia 20 marca 2017 r.
U S T A W A
z ……………. 2017 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora
finansowego dla wyłudzeń skarbowych1)
Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476, 1948 i 2024) w art. 15:
1)

w ust. 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) izbie rozliczeniowej, o której mowa w art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. – Prawo bankowe – w zakresie i na zasadach określonych w ust. 5.”;

2)

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. CRP KEP przekazuje automatycznie do systemu teleinformatycznego
prowadzonego przez izbę rozliczeniową, o którym mowa w art. 119zg pkt 7
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, dane z Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP, numer identyfikacyjny REGON. W przypadku osób
fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i wykonujących działalność gospodarczą CRP KEP przekazuje
również nazwę (firma), adres głównego miejsca wykonywania działalności, adresy
dodatkowych miejsc wykonywania działalności oraz przedmiot wykonywanej
działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.
Przepisu ust. 2b w zakresie danych objętych treścią wpisu w Krajowym Rejestrze
Sądowym nie stosuje się.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z

2017 r. poz. 201 i …) wprowadza się następujące zmiany:
1)

1)

po dziale IIIA dodaje się dział IIIB w brzmieniu:

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług, ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej.
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„DZIAŁ IIIB
Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń
skarbowych
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 119zg. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o:
1)

analizie ryzyka – rozumie się przez to dokonywaną w STIR analizę ryzyka
wykorzystywania

działalności

banków

i

spółdzielczych

kas

oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami
skarbowymi;
2)

banku – rozumie się przez to oddziały instytucji kredytowych, banki krajowe,
oddziały banku zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. – Prawo bankowe;

3)

blokadzie rachunku– rozumie się przez to czasowe uniemożliwienie
dysponowania i korzystania z wartości majątkowych zgromadzonych na
rachunku przedsiębiorcy prowadzonym przez bank lub spółdzielczą kasę
oszczędnościowo-kredytową; w przypadku rachunku zbiorczego blokada
rachunku może dotyczyć części wartości majątkowych znajdujących się na
takim rachunku;

4)

izbie rozliczeniowej – rozumie się przez to izbę rozliczeniową, o której
mowa w art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

5)

przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

6)

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej – rozumie się przez to
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą
Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, o których mowa w ustawie z dnia 5
listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1910, 1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 60, 85 i 245);

7)

STIR – rozumie się przez to system teleinformatyczny prowadzony przez
izbę rozliczeniową służący do przetwarzania danych w celu przeciwdziałania
wykorzystywaniu

działalności

banków

i

spółdzielczych

kas

oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami
skarbowymi, w tym do dokonywania analizy ryzyka oraz przekazywania
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informacji i żądania blokady rachunku, zawierający rozwiązania techniczne
zapewniające bezpieczne i prawidłowe wykonywanie czynności, w
szczególności ochronę tajemnicy prawnie chronionej, w tym niezbędny
poziom zabezpieczeń, kontroli dostępu, autoryzacji oraz separacji kanałów
wymiany informacji;
8)

wyłudzeniach skarbowych – rozumie się przez to:
a)

przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym,

b)

przestępstwa, o których mowa w art. 270a i 271a ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 i 2138 oraz
z 2017 r. poz. 244),

c)

przestępstwa, o których mowa w art. 258 § 1-3 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny, mające na celu popełnienie przestępstw
skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym lub przestępstw, o
których mowa w art. 270a i 271a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny.

Art. 119zh. Do liczenia terminów, o których mowa w niniejszym dziale, nie
wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
Art. 119zi. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może upoważnić inny
organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, o których mowa w niniejszym dziale.
Rozdział 2
Analiza ryzyka
Art. 119zj. § 1. W celu przeciwdziałania przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej

wykorzystywaniu

działalności

banków

i

spółdzielczych

kas

oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami
skarbowymi izba rozliczeniowa dokonuje analizy ryzyka.
§ 2. Informacja o wynikach analizy ryzyka jest przekazywana przez izbę
rozliczeniową wyłącznie:
1)

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej;

2)

bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym w zakresie
prowadzonych i otwieranych przez nie rachunków przedsiębiorców;

3)

innym organom na ich wniosek – na zasadach określonych w odrębnych
ustawach.
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§ 3. Informacja o wynikach analizy ryzyka zawiera numer rachunku, NIP
posiadacza rachunku i procentowy wskaźnik ryzyka wykorzystywania działalności
banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających
związek z wyłudzeniami skarbowymi.
§ 4. Banki

i

spółdzielcze

kasy

oszczędnościowo-kredytowe

mogą

wykorzystywać informacje o wynikach analizy ryzyka wyłącznie w celu:
1)

wykonywania obowiązków, o których mowa odpowiednio w art. 106 i art.
106a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz art. 15 i art. 16
ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych, w tym dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy i
finansowania terroryzmu;

2)

analizy ryzyka operacyjnego.
§ 5. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 1 i 2, informacja o wynikach

analizy ryzyka jest przekazywana automatycznie, nie rzadziej niż raz na 24
godziny, za pośrednictwem STIR do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych
oraz

systemów

teleinformatycznych

banków

i

spółdzielczych

kas

oszczędnościowo-kredytowych.
§ 6. Na żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej izba rozliczeniowa
przekazuje dane wykorzystywane do dokonywania analizy ryzyka oraz
opracowania dotyczące wskaźnika ryzyka, o którym mowa w § 3, w tym raporty i
dodatkowe analizy. Przekazywanie żądań oraz danych i opracowań następuje za
pośrednictwem STIR i Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.
§ 7. Za otrzymaną informację o wynikach analizy ryzyka, dane oraz
opracowania, o których mowa w § 6, Szef Krajowej Administracji Skarbowej
ponosi opłatę, w wysokości odpowiadającej kosztom jej wytworzenia i
przekazania.
§ 8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w § 7, uwzględniając w
szczególności koszty wytworzenia i przekazywania informacji o wynikach analizy
ryzyka oraz danych i opracowań, o których mowa w § 6, w tym koszty utworzenia
i utrzymania STIR.
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Art. 119zk. § 1. W celu dokonywania analizy ryzyka oraz przygotowywania
opracowań, o których mowa w art. 119zj § 6, izba rozliczeniowa przetwarza dane:
1)

z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, w
zakresie i na zasadach określonych w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 13
października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i
płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476, 1948 i 2024),

2)

z wykazów podmiotów, o których mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług,

3)

o rachunkach przedsiębiorców prowadzonych i otwieranych przez banki i
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym:
a)

dane identyfikacyjne przedsiębiorcy,

b)

dane

identyfikacyjne

osób

uprawnionych

do

reprezentowania

przedsiębiorcy,
c)

numery rachunków, których posiadaczem jest przedsiębiorca,

d)

dane o beneficjencie rzeczywistym w rozumieniu ustawy 16 listopada
2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299, 615 i 1948), jeżeli są w ich
posiadaniu,

4)

uzyskane na potrzeby wymiany zleceń płatniczych oraz ustalania
wzajemnych wierzytelności wynikających z tych zleceń

- w tym stanowiące tajemnicę bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe i tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 5
listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
§ 2. Dane, o których mowa w § 1 pkt 3, są przekazywane przez banki i
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe automatycznie i niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 24 godzin od złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o
zawarcie umowy rachunku, otwarcia rachunku, zmiany danych o rachunku i
zamknięcia rachunku, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banku albo
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej do STIR.
§ 3. Do przetwarzania danych w STIR stosuje się przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, z tym że dane te mogą być przetwarzane w STIR bez
wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą.
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§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których mowa w § 1 pkt 3,
uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości dokonywania przez izbę
rozliczeniową analizy ryzyka.
Art. 119zl. § 1. Przy dokonywaniu analizy ryzyka izba rozliczeniowa
uwzględnia w szczególności kryteria:
1)

ekonomiczne – polegające na ocenie dokonywanej przez przedsiębiorcę
transakcji

przy

pomocy

rachunku

w

otoczeniu

gospodarczym,

w

szczególności pod względem celu prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej, lub dokonywaniu transakcji nieuzasadnionych charakterem
prowadzonej działalności;
2)

geograficzne – polegające na dokonywaniu transakcji z podmiotami z
państw, w których występuje wysokie zagrożenie wyłudzeń skarbowych;

3)

przedmiotowe – polegające na prowadzeniu przez przedsiębiorcę działalności
gospodarczej wysokiego ryzyka z punktu widzenia podatności na wyłudzenia
skarbowe;

4)

behawioralne – polegające na nietypowym, w danej sytuacji, działaniu
przedsiębiorcy;

5)

powiązań – polegające na istnieniu powiązań przedsiębiorcy z podmiotami,
co do których występuje ryzyko, że uczestniczą lub organizują działania
mające związek z wyłudzeniami skarbowymi.
§ 2. Szczegółowe kryteria dokonywania przez izbę rozliczeniową analizy

ryzyka zostaną określone w porozumieniu Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej z izbą rozliczeniową. Porozumienie stanowi dokument zawierający
informacje niejawne o klauzuli „poufne''.
Rozdział 3
Blokada rachunku
Art. 119zm. § 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przekazać
bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej pisemne żądanie
blokady rachunku wskazanych lub wszystkich rachunków przedsiębiorcy na okres
nie dłuższy niż 72 godziny od momentu otrzymania tego żądania przez bank lub
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, jeżeli posiadane informacje, w
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szczególności wyniki analizy ryzyka, wskazują, że rachunek ten może być
wykorzystywany do celu mającego związek z wyłudzeniem skarbowym.
§ 2. O blokadzie rachunku Szef Krajowej Administracji Skarbowej
bezzwłocznie informuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
właściwego dla przedsiębiorcy naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika
urzędu celno-skarbowego.
§ 3. Bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa dokonuje
blokady rachunku natychmiast po otrzymaniu żądania blokady rachunku, a
następnie informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o jej dokonaniu.
Dokonanie przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową blokady
rachunku przedsiębiorcy nie rodzi odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej,
karnej, ani innej określonej odrębnymi przepisami.
§ 4. Bank albo spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, na wniosek
przedsiębiorcy, może poinformować tego przedsiębiorcę o blokadzie rachunku i
wskazać organ, który tego zażądał.
Art. 119zn. § 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wydać
postanowienie o przedłużeniu blokady rachunku na czas oznaczony, nie dłuższy
jednak niż 3 miesiące, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że przedsiębiorca nie
wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub
zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich.
§ 2. W postanowieniu o przedłużeniu blokady rachunku określa się zakres i
termin blokady rachunku. Przepis art. 119zm § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Postanowienie o przedłużeniu blokady rachunku jest skuteczne, jeżeli
zostanie przekazane do banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
w okresie blokady rachunku określonym w żądaniu, o którym mowa w art. 119zm
§ 1.
§ 4. Blokada rachunku jest znoszona, jeżeli przed upływem okresu, na który
została ustanowiona, nie zostanie wydana:
1)

decyzja, o której mowa w art. 33;

2)

postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym w trybie przepisów Kodeksu
postępowania karnego;

3)

zarządzenie

zabezpieczenia

w

trybie

przepisów

egzekucyjnym w administracji.
§ 5. W przypadkach, o których mowa w § 4, nie stosuje się:

o

postępowaniu
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1)

art. 890 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego w związku z art. 292 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego;

2)

art. 166a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji;

3)

art. 81 § 4 i 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji w związku z art. 164 § 4 tej ustawy.
§ 6. Jeżeli przed zniesieniem blokady rachunku zostanie złożona deklaracja,

korekta deklaracji albo zostanie wydana decyzja ustalająca lub określająca
wysokość zobowiązania podatkowego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej
wydaje postanowienie o przekazaniu przez bank lub spółdzielczą kasę
oszczędnościowo-kredytową środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku
będącym przedmiotem blokady rachunku, na pokrycie zaległości podatkowej oraz
odsetek za zwłokę.
§ 7. W zakresie nieuregulowanym do postanowienia, o którym mowa w § 2 i
6, stosuje się art. 217 i 218. Na postanowienie przysługuje skarga do sądu
administracyjnego.
Art. 119zo. § 1. W okresie blokady rachunku, na wniosek przedsiębiorcy,
Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze postanowienia, wyraża zgodę
na zapłatę z rachunku będącego przedmiotem blokady określonego w tym
postanowieniu zobowiązania podatkowego przed terminem płatności.
§ 2. Wnioskodawca wskazuje we wniosku zobowiązanie podatkowe, wraz z
jego wysokością, którego ma dotyczyć zgoda i organ podatkowy właściwy do jego
poboru.
§ 3. Do postanowienia stosuje przepis art. 217 i 218 Ordynacji podatkowej.
§ 4. Na postanowienie w sprawie odmowy wyrażenia zgody przysługuje
skarga do sądu administracyjnego.
Art. 119zp. § 1. Przedsiębiorca może dochodzić odszkodowania na podstawie
przepisów Kodeksu cywilnego za szkody wyrządzone wskutek niezgodnego z
prawem żądania blokady lub wydania postanowienia o przedłużeniu blokady
rachunku przedsiębiorcy.
§ 2. Izba rozliczeniowa nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może
wyniknąć na skutek zaniechań lub działań podejmowanych przez bank lub
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spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową w związku z wykorzystaniem
informacji o wynikach analizy ryzyka.
Art. 119zr. § 1. Na pisemne żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa:
1)

przekazują informacje dotyczące blokowanych rachunków przedsiębiorców,
w tym informacje o stronach i kwotach transakcji dokonanych lub zleconych
z wykorzystaniem rachunku, zawartości dokumentów, w tym dotyczących
sald i obrotów na rachunku;

2)

udostępniają do wglądu dokumenty zawierające informacje, o których mowa
w pkt 1, imiennie upoważnionym pracownikom jednostek organizacyjnych
Krajowej Administracji Skarbowej lub funkcjonariuszom Służby CelnoSkarbowej, w celu sporządzenia notatek lub kopii.
§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze

rozporządzenia, terminy, strukturę logiczną oraz sposób przekazywania za pomocą
środków komunikacji elektronicznej informacji, o których mowa w § 1 pkt 1,
uwzględniając

potrzebę

zapewnienia

bezpieczeństwa,

wiarygodności

i

niezaprzeczalności danych w nich zawartych oraz potrzebę ich ochrony przed
nieuprawnionym dostępem.
Art. 119zs. § 1. Jeżeli Szef Krajowej Administracji Skarbowej poweźmie
uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
zawiadamia o tym prokuratora, Policję albo inny właściwy organ uprawniony do
prowadzenia postępowania przygotowawczego.
§ 2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać w
szczególności:
1)

imiona i nazwiska, numery PESEL lub NIP, adresy zamieszkania osób
podejrzewanych o popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

2)

dane identyfikacyjne przedsiębiorców, jeżeli posiadane informacje wskazują
na ich wykorzystywanie do działalności przestępczej, w szczególności firmę,
numery REGON oraz NIP, adres siedziby;

3)

numery rachunków bankowych podmiotów objętych zawiadomieniem, ze
wskazaniem waluty, w której jest rachunek jest prowadzony, oraz formy i
miejsca jego założenia;
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4)

imiona i nazwiska, numery PESEL lub NIP, adresy zamieszkania
pełnomocników do rachunków, o których mowa w pkt 3, o ile zostali
ustanowieni;

5)

strony i kwoty transakcji dokonanych lub zleconych z wykorzystaniem
rachunków, o których mowa w pkt 3, oraz saldach i obrotach na tych
rachunkach;

6)

informacja o blokadach rachunków i zajęciach rachunków, o których mowa
w pkt 3;

7)

informacje podatkowe dotyczące podmiotów objętych zawiadomieniem, w
szczególności dane o ich rejestracji jako podatników VAT, złożonych
deklaracjach podatkowych i uzyskanych zwrotach podatku

- jeżeli znajdują się one w posiadaniu Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Art. 119zt. § 1. Pisemne żądania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
oraz informacje zwrotne objęte żądaniami, o których mowa w niniejszym
rozdziale, mogą być przekazywane automatycznie bankom oraz spółdzielczym
kasom oszczędnościowo-rozliczeniowym za pośrednictwem STIR, a w przypadku
banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
również za pośrednictwem odpowiednio banku zrzeszającego albo Krajowej
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.
§ 2. W przypadku gdy żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
zostało przekazane za pośrednictwem STIR informacje zwrotne objęte żądaniami
są przekazywane za pośrednictwem STIR.
Rozdział 4
Kontrola
Art. 119zu. § 1. Kontrolę wypełniania obowiązków, o których mowa w
niniejszym dziale, przez izbę rozliczeniową oraz banki i spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe sprawuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
§ 2. Kontrolę przeprowadzają pisemnie upoważnieni przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego
do spraw finansów publicznych lub organów podległych Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej, po okazaniu legitymacji służbowej i imiennego
upoważnienia.

11
§ 3. Do kontroli stosuje się odpowiednio art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11
i 17 i ust. 3-4, art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 8-11 i ust. 3, art. 84 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 97
ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.
Rozdział 5
Przepisy o karach
Art. 119zv. § 1. Kto, działając w imieniu lub w interesie banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wbrew obowiązkowi nie
przekazuje danych, o których mowa w art. 119zk § 2, przekazuje nieprawdziwe
informacje lub zataja prawdziwe informacje, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom ustawy, wykonując
czynności związane z przetwarzaniem danych, o których mowa w art. 119zk § 1,
ujawnia je osobom nieuprawnionym lub wykorzystuje te informacje w inny
sposób niezgodny z przepisami ustawy.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie.
Art. 119zw. § 1. Kto, działając w imieniu lub w interesie izby rozliczeniowej,
wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 119zj § 2 pkt 1 lub 2 oraz § 5, nie
przekazuje wyników analizy ryzyka, lub udostępnia nieprawdziwe wyniki tej
analizy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom ustawy ujawnia wyniki
analizy ryzyka osobom nieuprawnionym lub wykorzystuje je w inny sposób
niezgodny z przepisami ustawy.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie.
Art. 119zx. § 1. Izba rozliczeniowa, która nie dopełnia obowiązku:
1)

dokonania analizy ryzyka, o którym mowa w art. 119zj § 1,

2)

przekazania informacji o wynikach analizy ryzyka lub opracowań, o których
mowa w art. 119zj § 2 pkt 1, 2 lub § 6
- podlega karze pieniężnej.
§ 2. Tej samej karze podlega bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-

kredytowa, które nie dopełniają obowiązku przekazywania informacji, o których
mowa w art. 119zk § 2.
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§ 3. Karę pieniężną nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej w
drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 1 000 000 zł.
§ 4. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Szef Krajowej Administracji
Skarbowej uwzględnia w szczególności:
1)

rodzaj, wagę, zakres i okres trwania naruszenia;

2)

dotychczasową działalność podmiotu, o którym mowa w § 1 lub 2,

3)

możliwości finansowe podmiotu, o którym mowa w § 1 lub 2.
§ 5. Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa.
§ 6. Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej toczy się na

podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 7. Od decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw
finansów publicznych w terminie 14 dni od jej doręczenia.
§ 8. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze
pieniężnym.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych do kary pieniężnej stosuje się
odpowiednio przepisy działu III.”;
2)

w art. 293 w § 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) informacjach o wynikach analiz wykorzystywania działalności banków i
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających
związek

z

wyłudzeniami

skarbowymi,

opracowaniach

oraz

innych

dokumentach, o których mowa w dziale IIIB.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1988, 1997, 2260 oraz z 2017 r. poz. 85) w art. 105 w ust. 1 po pkt 1e dodaje się
pkt 1f w brzmieniu:
„1f) izbie rozliczeniowej, o której mowa w art. 67, w zakresie niezbędnym do
wykonywania obowiązków, o których mowa w dziale IIIB ustawy z 29
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), przy
czym bank spółdzielczy może udzielać informacji za pośrednictwem banku
zrzeszającego.”.
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Art. 4. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z
2016 r. poz. 710, z późn. zm.2)):
1) w art. 96:
a)

w ust. 4a dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) z posiadanych informacji wynika, że podatnik może prowadzić działania
z zamiarem wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych

do

celów

mających

związek

z

wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu działu IIIB Ordynacji
podatkowej.”,
b)

w ust. 9 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań
z zamiarem wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych

do

celów

mających

związek

z

wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu działu IIIB Ordynacji
podatkowej.”,
c)

ust. 9h otrzymuje brzmienie:
„9h.

Naczelnik

urzędu

skarbowego

przywraca

zarejestrowanie

podatnika, o którym mowa w ust. 9 pkt 1-4 i ust. 9a pkt 2, jako podatnika
VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli
podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą
oraz, w przypadku niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku,
niezwłocznie złoży brakujące deklaracje.”,
d)

po ust. 9i dodaje się ust. 9j w brzmieniu:
„9j.

Naczelnik

urzędu

skarbowego

przywraca

zarejestrowanie

podatnika, o którym mowa w ust. 9 pkt 5, jako podatnika VAT czynnego bez
konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni,
że prowadzone przez niego działania nie są realizowane z zamiarem, o
którym mowa w ust. 9 pkt 5 albo wyjdą na jaw inne okoliczności lub
dowody, z których wynikał brak tego zamiaru.”;
2)

po art. 96a dodaje się art. 96b w brzmieniu:
„Art. 96b. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w formie
elektronicznej wykazy podmiotów:

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 846, 960,
1052, 1206, 1228, 1579, 1948 i 2024 oraz z 2017 r. poz. 60.
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1)

w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał
rejestracji, zgodnie z art. 96 ust. 4a albo które zostały wykreślone przez
naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnik VAT, zgodnie z art.
96 ust. 9 albo ust. 9a;

2)

których rejestracja jako podatnika VAT została przywrócona.
2. Wykaz jest udostępniany:

1)

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2)

automatycznie izbie rozliczeniowej, o której mowa w art. 67 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 1997, 2260
oraz z 2017 r. poz. 85).
3. Wykaz zawiera następujące dane podmiotów, o których mowa w ust. 1:

1)

imiona i nazwisko lub nazwę,

2)

numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby
podatku, jeśli taki numer został przyznany,

3)

numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany,

4)

numer PESEL, o ile podmiot posiada,

5)

numer pod którym podmiot został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze
Sądowym, o ile został nadany,

6)

adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,

7)

adres miejsca zamieszkania albo adres stałego miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania - w
przypadku osoby fizycznej,

8)

imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu oraz ich identyfikator podatkowy NIP lub numer
PESEL,

9)

imiona i nazwiska prokurentów oraz ich identyfikator podatkowy NIP lub
numer PESEL,

10) imię i nazwisko lub nazwę wspólnika oraz jego identyfikator podatkowy NIP
lub numer PESEL,
11) datę odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT,
12) podstawę prawną odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru jako
podatnika VAT.

15
4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykreśla podmiot z wykazu w
przypadku przywrócenia przez naczelnika urzędu skarbowego rejestracji podmiotu
jako podatnika VAT, na podstawie art. 96 ust. 9h-9j. W tym przypadku wpis
podmiotu zostaje umieszczony w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U z 2016 r. poz. 1910, 1948 i 1997 oraz z 2017 r.
poz. 60, 85 i 245) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 9f w ust. 1 po pkt 5b dodaje się pkt 5c w brzmieniu:
„5c) izbie rozliczeniowej, o której mowa w art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. – Prawo bankowe, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków,
o których mowa w dziale IIIB ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), przy czym informacja może zostać
przekazana za pośrednictwem Kasy Krajowej;”;

2)

w art. 16 dodaje się ust. 3-10 w brzmieniu:
„3. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że zgromadzone na
rachunku środki, w całości lub w części pochodzą lub mają związek z
przestępstwem innym niż przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub art. 299
Kodeksu karnego, kasa jest uprawniona do dokonania blokady środków na tym
rachunku. Blokada może nastąpić wyłącznie do wysokości zgromadzonych na
rachunku środków, co do których zachodzi takie podejrzenie.
4. Blokada środków na rachunku, dokonana w okolicznościach, o których
mowa w ust. 3, nie może trwać dłużej niż 72 godziny.
5. Niezwłocznie po dokonaniu blokady, o której mowa w ust. 3, kasa
zawiadamia prokuratora.
6. W terminie określonym w ust. 4, prokurator wydaje postanowienie o
wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania, o którym niezwłocznie
zawiadamia właściwą kasę. Terminu określonego w art. 307 § 1 Kodeksu
postępowania karnego nie stosuje się. W razie wszczęcia postępowania prokurator
w drodze postanowienia dokonuje blokady środków na rachunku na czas
oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące od otrzymania zawiadomienia, o którym
mowa w ust. 5. W postanowieniu określa się zakres, sposób i termin blokady
rachunku.
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7. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków
na rachunku przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.
8. Blokada środków na rachunku upada, jeżeli przed upływem 3 miesięcy od
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nie zostanie wydane
postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym.
9.

W

kwestiach

dotyczących

blokady

środków

na

rachunku,

nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego.
10. Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z
wykonania w dobrej wierze obowiązków określonych w ust. 3-5. W takim
przypadku, jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 3-5, nie miały związku z
przestępstwem lub ukrywaniem działań przestępczych, o których mowa w ust. 1,
odpowiedzialność za szkodę wynikłą z dokonania blokady środków na rachunku
ponosi Skarb Państwa.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244 i 379) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

w art. art. 2 w ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banków i spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami
skarbowymi, o którym mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), zwanej dalej „Ordynacją
podatkową”;
2)

w art. 14 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banków i spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami
skarbowymi, o którym mowa w dziale IIIB Ordynacji podatkowej;”;

3)

w art. 35 w ust. 3 w pkt 1 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:
„ca) informacji o wynikach analiz wykorzystywania działalności banków i
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających
związek z wyłudzeniami skarbowymi, opracowań oraz innych dokumentów,
o których mowa w dziale IIIB Ordynacji podatkowej”;
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4)

w art. 45 w ust. 6 w zdaniu 2 wyrazy „ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.8)), zwanej dalej
„Ordynacją podatkową”” zastępuje się wyrazami „Ordynacji podatkowej”.
Art. 7. 1. Dane, o których mowa w art. 119zk § 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art.

2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zostaną przekazane po raz pierwszy przez:
1)

oddziały instytucji kredytowych, banki krajowe, oddziały banku zagranicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1988, 1997, 2260 oraz z 2017 r. poz. 85), z wyjątkiem banków spółdzielczych
– w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

2)

banki spółdzielcze, o których mowa w ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o
funkcjonowaniu

banków

spółdzielczych,

ich

zrzeszaniu

się

i

bankach

zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826), spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, o
których mowa w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych – w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.
2. Na wniosek oddziału instytucji kredytowej, banku krajowego, oddziału banku
zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej, złożony na 14 dni przed upływem terminu, o którym
mowa w ust. 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, może przedłużyć ten termin
nie dłużej niż o 4 miesiące.
3. Wniosek wskazuje:
1)

przyczyny techniczne braku przygotowania do przekazywania danych;

2)

podjęte działania w celu przygotowania do przekazywania danych;

3)

termin rozpoczęcia przekazywania danych.
4. Wniosek w imieniu banków spółdzielczych lub spółdzielczych kas

oszczędnościowo-kredytowych
pośrednictwem

banku

może

być

zrzeszającego

złożony
lub

zbiorczo,

Krajowej

odpowiednio

Spółdzielczej

za

Kasy

Oszczędnościowo-Kredytowej.
5. Szef Krajowej Administracji Skarbowej rozpoznaje wniosek niezwłocznie, nie
później niż w terminie 7 dni od dnia jego wpływu.
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6. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy działu IV
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
Art. 8. Informacja o wynikach analiz ryzyka, o której mowa w art. 119zj § 1
ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zostanie
przekazana po raz pierwszy przez izbę rozliczeniową, o której mowa w art. 67 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.
Art. 9. 1. Wykazy, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4 w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą obejmuje podmioty:
1)

w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał
rejestracji, zgodnie z art. 96 ust. 4a ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą albo które zostały wykreślone przez naczelnika
urzędu skarbowego z rejestru jako podatnik VAT, zgodnie z art. 96 ust. 9
albo ust. 9a ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą,

2)

których rejestracja jako podatnika VAT została przywrócona

 począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.
Art. 10. 1. Za otrzymane w 2017 r. informacje o wynikach analizy ryzyka, dane
oraz opracowania, o których mowa w art. 119zj § 6, ustawy zmienianej w art. 2, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, Szef Krajowej Administracji Skarbowej ponosi
opłatę uiszczaną do końca roku 2017 r. w wysokości odpowiadającej kosztom ich
wytworzenia i przekazywania.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, uwzględniając w
szczególności koszty wytworzenia i przekazywania w 2017 r. informacji o wynikach
analizy ryzyka oraz danych i opracowań, o których mowa w art. 119zj § 6, ustawy
zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,, w tym koszty utworzenia i
utrzymania STIR.
Art. 11. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej składa Prezesowi Rady
Ministrów sprawozdanie za rok 2017 i 2018 oraz sprawozdanie za rok 2019 w zakresie
przeciwdziałania

wykorzystywaniu

oszczędnościowo-kredytowych

do

działalności
celów

banków

mających

i

spółdzielczych

związek

z

kas

wyłudzeniami
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skarbowymi, o którym mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa w terminie do dnia 1 czerwca odpowiednio 2019 r. i 2020 r.
2. Sprawozdanie zawiera w szczególności informacje o liczbie przekazanych
wyników analiz ryzyka oraz dokonanych blokad rachunków.
3. Sprawozdanie jest publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Art. 12. 1. W terminie 6 miesięcy od dnia publikacji sprawozdania za rok 2019
Szef Krajowej Administracji Skarbowej wspólnie z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych przygotowuje raport oceniający dotyczący przeciwdziałania
wykorzystywaniu działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, o którym mowa
w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
2. W przygotowaniu raportu oceniającego mogą uczestniczyć z głosem doradczym
przedstawiciele organizacji pozarządowych.
3. Na wniosek organizacji pozarządowych złożony do Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej raportem oceniającym może zostać objęte również badanie
stosowania przepisów w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu działalności
banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających
związek z wyłudzeniami skarbowymi, o którym mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w odniesieniu do przypadków jednostkowych.
Wniosek powinien zostać złożony w terminie 6 miesięcy poprzedzających publikację
raportu.
4. Przedstawiciele organizacji pozarządowych nie mogą uzyskać dostępu do
informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze
rozporządzenia szczegółowy tryb zgłaszania wniosków o badanie przypadku
jednostkowego oraz tryb uzgadniania z organizacjami pozarządowymi liczby badanych
przypadków jednostkowych, uwzględniając zasady przejrzystości oraz racjonalnej i
harmonijnej współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi.
Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
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Renata Łućko
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

