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W związku z wniesieniem do Sejmu w dniu 31 stycznia 2017 r. rządowego projektu ustawy o 
zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjętego w dniu 31 stycznia br. przez 
Radę Ministrów, Kasa Krajowa działając na podstawie art. 44 ust 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia s listopada 
2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1910, z późn. 
zm.} pragnie przedstawić następujące stanowisko. 

Jak wynika z uzasadnienia, celem projektu jest ograniczenie kosztów związanych z poborem 
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz uwolnienie podatników podatku dochodowego od 
osób fizycznych (PIT} uzyskujących dochody wyłącznie od płatników lub organów rentowych od 
samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych, a także umożliwienie podatnikom, rozliczanym 
przez organy rentowe, przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego bez 
konieczności składania zeznania podatkowego. Mając na uwadze powyższe w projekcie proponuje się 
wprowadzenie zmian w sposobie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych dla 
podatników, którzy uzyskują dochody wyłącznie od płatników określonych wart. 31, art. 33, art. 34, 
art. 35 ust. l pkt l, 2, 4 i 7 lub art. 41 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
polegających na umożliwieniu im złożenia wniosku do urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania 
przez urząd skarbowy. Wniosek o sporządzenie zeznania składany byłby wyłącznie elektronicznie za 
pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji 
skarbowej albo portalu podatkowego. Dopuszczona została takie możliwość złożenia wniosku za 
pośrednictwem banków, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku osób składających Wniosek 
500 Plus. Wnioski składane byłyby w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku 
podatkowym. 

Stosownie do powyższego projektowany art. 4Scb ust. 2 i 3 stanowi: 

"2. Wniosek, o którym mowa wart. 45ca ust. l, oraz oświadczenie, o którym mowa wart. 
45c ust. 3a, mogą być również składane za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych 
świadczących usługi drogą elektroniczną zapewniającego bezpieczeństwo, integralność i poufność 
przekazywania danych. 

3. Wniosek oraz oświadczenie składane w sposób, o którym mowa w ust. 2, uwierzytelnia się 
przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy do weryfikacji w drodze 
elektronicznej posiadacza rachunku bankowego.". 

W związku z powyższym Kasa Krajowa pragnie wskazać, że nie tylko banki, lecz również 
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe świadczą za pomocą systemu teleinformatycznego 
usługi drogą elektroniczną. Członkami kas są w przeważającej większości mniej zamożne osoby 
fizyczne, które osiągają dochody wyłącznie od płatników lub organów rentowych, a zatem osoby 
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spełniające kryteria określone w projekcie ustawy. Pominięcie możliwości złożenia stosownych 
wniosków i oświadczeń za pomocą systemów teleinformatycznych kas byłoby zatem przejawem 
dyskryminacji członków kas względem znajdujących się w identycznej sytuacji prawnej klientów 
banków. 

Mając powyższe na względzie Kasa Krajowa zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości 
nadania projektowanym przepisom art. 45cb ust. 2 i 3 następującego brzmienia: 

"2. Wniosek, o którym mowa w art. 45ca ust. 1, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 
45c ust. 3a, mogą być również składane za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych 
lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną 

zapewniającego bezpieczeństwo, integralność i poufność przekazywania danych. 
3. Wniosek oraz oświadczenie składane w sposób, o którym mowa w ust. 2, uwierzytelnia się 

przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy lub spółdzielczą kasę 
oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji w drodze elektronicznej odpowiednio posiadacza 
rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo

kredytową." 

Na marginesie wskazać należy, że podobne zrównanie praw członków kas i klientów banków 
przewiduje ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (ustawa jest obecnie przedmiotem prac 
Senatu), zgodnie z którą wnioski o świadczenie wychowawcze 500 Plus mogą być składane drogą 
elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego nie tylko banków, lecz także spółdzielczych 
kas oszczędnościowo-kredytowych. 

Przedstawiając powyższe pragnę zapewnić Pana Marszałka o gotowości Kasy Krajowej do 
współpracy i udzielania wszelkiej pomocy mogącej się przyczynić do zapewnienia właściwego kształtu 
przyszłych rozwiązań legislacyjnych dotyczących systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo

kredytowych. 
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Do wiadomości: 
Pan Mateusz Morawiecki -Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów, 
Pan Grzegorz Schreiber- Sekretarz: stanu, sekretarz do spraw parlamentarnych, Poseł na Sejm, 
Pan Paweł Gruza - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, 
Pan Jacek Sasin -Przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych. 
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