U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r.
ustawy

o

zmianie

ustawy

o

podatku

dochodowym

od

osób

fizycznych

oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

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

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 oszczędnościowo-kredytowa nie
mogą przetwarzać danych zawartych we wniosku lub oświadczeniu, o których
mowa w ust. 2, do celów innych niż przekazanie wniosku lub oświadczenia,
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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 oszczędnościowokredytową do celu, dla którego zostały przekazane.”.
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UZASADNIENIE
Na posiedzeniu w dniu 3 marca 2017 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy i uchwalił
do niej 2 poprawki.
Poprawka nr 1 przesądza, że sporządzone przez urząd skarbowy zeznanie podatkowe
jest udostępniane jedynie na portalu podatkowym oraz, że podatnik akceptuje lub odrzuca
zeznanie za pośrednictwem tego portalu.
W myśl art. 45ca ust. 5 rozpatrzonej przez Senat ustawy urząd skarbowy, który
sporządza zeznanie podatkowe za podatnika, obowiązany jest udostępnić to zeznanie
w systemie teleinformatycznym. Podobnie, zgodnie z art. 45ca ust. 6 podatnik akceptuje lub
odrzuca zeznanie udostępnione w systemie teleinformatycznym. Jednocześnie sam wniosek
o rozliczenie podatku przez urząd skarbowy składa się za pośrednictwem portalu
podatkowego albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie,
której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 45cb). Senat zauważył, że
przepisy ustawy nie rozstrzygają, czy system informatyczny, w którym urząd udostępnia
zeznanie, a podatnik je akceptuje to zarówno portal podatkowy jak i system
teleinformatyczny, o którym mowa w art. 45cb, jedynie system teleinformatyczny, o którym
art. 45cb, czy też kolejny, inny od tych dwóch system teleinformatyczny. Poprawka
rozstrzyga te wątpliwości. Jednoznacznie przesądza, że zeznanie podatkowe udostępniane jest
na portalu podatkowym, który zgodnie z art. 3 pkt 14 Ordynacji podatkowej jest systemem
teleinformatycznym administracji skarbowej służącym 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.
Przepis art. 45ca ust. 6 rozpatrzonej przez Senat ustawy nie przesądza o formie, w której
podatnik akceptuje albo odrzuca zeznanie udostępnione w systemie teleinformatycznym
(inaczej niż art. 45cb dotyczący formy wniosku o dokonanie rozliczenia przez urząd
skarbowy). Poprawka wyklucza, że podatnik dokonana takiej akceptacji lub odrzucenia, nie
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (portalu podakowego), a pisemnie (na
zasadach ogólnych – zgodnie z art. 168 Ordynacji podatkowej) np. poprzez wysłanie
akceptacji (odrzucenia) pocztą. Tym samym Senat stoi na stanowisku, że adekwatną do celu
ustawy powinna być jedynie teleinformatyczna forma akceptacji zeznania. Poprawka czyni
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też przepisy ustawy spójnymi i pozwala na prawidłowe zastosowanie art. 45ca ust. 7, zgodnie
z którym niewykonanie czynności akceptacji lub odrzucenia w terminie do dnia 30 kwietnia
oznacza akceptację zeznania w całości i jest równoznaczne z jego złożeniem.
Poprawka nr 2 wprowadza możliwość składania wniosków o sporządzenie zeznania
oraz oświadczeń o przekazaniu 1% podatków za pomocą systemów teleinformatycznych
banków krajowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Tym samym Senat
powrócił do założeń przewidzianych w rządowym projekcie ustawy. Dokonane przez Senat
poszerzenie możliwości składania wniosków o przypadki, w których wnioski te składane są
poprzez systemy teleinformatyczne podmiotów innych niż publiczne, ma na celu zachęcenie
podatników rozliczających się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób
tradycyjny (składających zeznania podatkowe w wersji papierowej), do skorzystania
z uproszczonej, elektronicznej formy rozliczenia tego podatku. Tym samym odpowiada
głównemu celowi rozpatrzonej ustawy. Poprawka jednoznacznie przesądza, że bank krajowy
albo spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa nie mogą przetwarzać danych zawartych
we wniosku lub oświadczeniu do celów innych niż przekazanie wniosku lub oświadczenia.

