Uzasadnienie
Zgodnie z art. 138j § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych określi,
w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego,
pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń
uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności
danych zawartych w pełnomocnictwach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym
dostępem. Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa
w ww. przepisie ustawy – Ordynacja podatkowa.
Pełnomocnictwo ogólne w formie dokumentu elektronicznego jest przesyłane przez portal
podatkowy – projektowany § 1 ust. 1. Portal podatkowy to system teleinformatyczny
administracji podatkowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami,
płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi,
w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów
podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 3 pkt 14 ustawy –
Ordynacja podatkowa).
Pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo do doręczeń, są przesyłane, w formie
dokumentu elektronicznego, przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub
organu kontroli skarbowej właściwego w sprawie, której to pełnomocnictwo dotyczy
(projektowany § 1 ust. 2). Zgodnie z art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114) elektroniczna skrzynka podawcza to dostępny publicznie środek komunikacji
elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu
publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.
Po modyfikacji i rozszerzeniu funkcjonalności portalu podatkowego będzie możliwe
przesyłanie pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń
z wykorzystaniem także ww. systemu teleinformatycznego; obecnie system ten nie ma
odpowiedniej funkcjonalności.
Określony w rozporządzeniu sposób przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego,
pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń
zapewni bezpieczeństwo, wiarygodność i
niezaprzeczalność danych zawartych
w pełnomocnictwach oraz ochroni przed nieuprawnionym dostępem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia
10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1649) w zakresie dotyczącym pełnomocnictw ogólnych przepisy art. 138a § 2,
art. 138f § 1, art. 138g, art. 138h, art. 284 § 1 oraz przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 138j § 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
stosuje się od dnia 1 lipca 2016 r. Wobec powyższego przepis § 1 ust. 1, dotyczący
przesyłania pełnomocnictwa ogólnego, będzie stosowany od dnia 1 lipca 2016 r.
Projekt nie zawiera przepisów technicznych. Projekt rozporządzenia nie podlega
obowiązkowi notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.
Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej - materia regulowana przedmiotowym
rozporządzeniem nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt
rozporządzenia podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą jego
przekazania do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały
Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów
(M.P. poz. 979), z chwilą skierowania do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania
projektu rozporządzenia organ wnioskujący udostępnia projekt w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy
Proces Legislacyjny.
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