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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX KADENCJA

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r.
Druk nr 432 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 3 marca 2017 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty
w dniu 3 marca 2017 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawy – Kodeks karny skarbowy
i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 1 i 3.
Ponadto komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator
Grzegorz Bierecki oraz senator Marek Martynowski dokonali zmiany treści swojego wniosku
(pkt 3 zestawienia wniosków).
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych
(-) Grzegorz Bierecki

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

1)

w art. 1 w pkt 12, w art. 45ca:
a) w ust. 5 i 6 wyrazy „w systemie teleinformatycznym” zastępuje się
wyrazami „na portalu podatkowym”,

Poprawka
KBFP
poparta przez
komisję

b) po ust. 6 dodaje się ust. ... w brzmieniu:
„.... Podatnik wykonuje czynności, o których mowa w ust. 6,
za pośrednictwem portalu podatkowego.”;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3.

2)

w art. 1 w pkt 12, w art. 45cb dotychczasową treść oznacza się jako ust.
1 oraz dodaje się ust. 2–4 w brzmieniu:
„2. Wniosek, o którym mowa w art. 45ca ust. 1, oraz
oświadczenie, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, mogą być
również

składane

nieodpłatnie

za

pomocą

systemu

teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych

świadczących

usługi

drogą

elektroniczną zapewniającego bezpieczeństwo, integralność i
poufność przekazywania danych.
3. Wniosek lub oświadczenie składane w sposób, o którym
mowa w ust. 2, uwierzytelnia się przy użyciu danych
uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy albo
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji
w drodze elektronicznej posiadacza rachunku.
4. Bank krajowy albo spółdzielcza kasa oszczędnościowokredytowa nie mogą przetwarzać, ujawniać lub wykorzystywać
danych zawartych we wniosku lub oświadczeniu złożonym

Poprawka
KBFP

–2–
zgodnie z ust. 2, o ile nie przetwarzają ich na podstawie przepisów
odrębnych, do celów innych niż przekazanie wniosku lub
oświadczenia.”;

3)

w art. 1 w pkt 12, w art. 45cb dotychczasową treść oznacza się jako ust.
1 oraz dodaje się ust. 2–4 w brzmieniu:
„2. Wniosek, o którym mowa w art. 45ca ust. 1, oraz
oświadczenie, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, mogą być
również

składane

nieodpłatnie

za

pomocą

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
G. Biereckiego
poparta przez
komisję

systemu

teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych

świadczących

usługi

drogą

elektroniczną zapewniającego bezpieczeństwo, integralność i
poufność przekazywania danych.
3. Wniosek lub oświadczenie składane w sposób, o którym
mowa w ust. 2, uwierzytelnia się przy użyciu danych
uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy albo
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji
w drodze elektronicznej posiadacza rachunku.
4. Bank krajowy albo spółdzielcza kasa oszczędnościowokredytowa nie mogą przetwarzać danych zawartych we wniosku
lub oświadczeniu, o których mowa w ust. 2, do celów innych niż
przekazanie wniosku lub oświadczenia, z zastrzeżeniem, że dane,
które zostały ujawnione bankowi krajowemu albo spółdzielczej
kasie oszczędnościowo-kredytowej, w związku z wykonywaniem
czynności określonych w odrębnych przepisach, mogą być
przetwarzane przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę
oszczędnościowo-kredytową

do

celu,

dla

którego

zostały

przekazane.”.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

