Uzasadnienie

Niniejszym rozporządzeniem zmieniane jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28
grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z
wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. poz. 2287), wydane na podstawie art. 3f § 4
ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn.
zm.).
Projektowana zmiana jest konsekwencją wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania,
w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa
szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (Dz. U. poz. 2290). Na mocy § 1 ust. 1 tego
rozporządzenia pełnomocnictwo ogólne, w formie dokumentu elektronicznego, jest
przesyłane przez portal podatkowy.
Stosownie do art. 3 pkt 14 ustawy – Ordynacja podatkowa, 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.
W związku z uregulowanymi § 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania, w
formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa
szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń w § 1 niniejszego rozporządzenia dodany
został nowy pkt 5, który rozszerza rodzaj spraw załatwianych z wykorzystaniem portalu
podatkowego o zgłaszanie do Ministra Finansów pełnomocnictw ogólnych oraz zawiadomień
o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.
Niniejsze rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie podlega
procedurze notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i
aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Materia regulowana przedmiotowym rozporządzeniem nie jest objęta zakresem prawa Unii
Europejskiej. Projekt nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz
uzgodnienia z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim
Bankiem Centralnym.
Zgodnie z 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.) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190
Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.
poz. 979, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie podmiotowej Rządowego Centrum
Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

