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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 marca 2009 r.

o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej

(druk nr 483)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,

poz. 60, z późn. zm.)

[Art. 3c.
§ 1. Podatnik lub płatnik zamierzający składać deklaracje w formie elektronicznej:

1) zawiadamia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie ewidencji
podatników i płatników oraz

2) wskazuje osobę lub osoby upoważnione do składania deklaracji w tej formie i
podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym.

§ 2. Podatnik lub osoba upoważniona, o której mowa w § 1 pkt 2, składa za pomocą
środków komunikacji elektronicznej zgłoszenie upoważnienia.

§ 3. Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej po
potwierdzeniu zgodności danych zawartych w zawiadomieniu z danymi podanymi w
zgłoszeniu. Potwierdzenie następuje w formie zaświadczenia wydanego przez
naczelnika urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia złożenia zgłoszenia.
Zaświadczenie może być także wydane w formie elektronicznej.

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb składania oraz wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 1, uwzględniając

dane identyfikujące podatnika lub płatnika, dane identyfikujące osobę upoważnioną
do elektronicznego podpisywania deklaracji, a także zakres jej upoważnienia;

2) tryb składania zgłoszenia oraz strukturę logiczną zgłoszenia, o którym mowa w § 2,
uwzględniając dane identyfikujące podatnika lub płatnika, dane identyfikujące
osobę upoważnioną oraz zakres jej upoważnienia do elektronicznego podpisywania
deklaracji.]

Art. 80a.
[§ 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja może być podpisana także przez

pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.]
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<§ 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja
składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana
także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.>

§ 2. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego
pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku,
którego dana deklaracja dotyczy.

<§ 2a. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa
podatnik, płatnik lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego
właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników.>

§ 3. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż
jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły
go wszystkie osoby.

§ 4. W kwestiach dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym.

<§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za
pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzór zawiadomienia o
odwołaniu tego pełnomocnictwa, uwzględniając zakres pełnomocnictwa i dane
identyfikujące podatnika, płatnika lub inkasenta oraz pełnomocnika.>

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. Nr 225, poz.

1635, z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ
ZWOLNIENIA

 
Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia

1 2 3 4
IV. Złożenie dokumentu   

 

Dokument stwierdzający udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury oraz jego
odpis, wypis lub kopia - od każdego
stosunku pełnomocnictwa (prokury)

17 zł

dokument stwierdzający udzielenie
pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis
lub kopia:
1) poświadczony notarialnie lub przez
uprawniony

   organ, upoważniające do odbioru
dokumentów

   2) w sprawach:

   a) karnych, karnych skarbowych i
dyscyplinarnych oraz w sprawach o
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wykroczenia

   
b) cywilnych, w których mocodawcy
przysługuje zwolnienie od kosztów
sądowych

   
3) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu

   4) jeżeli mocodawcą jest podmiot
określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy
<5) jeżeli dotyczy podpisywania
deklaracji podatkowych składanych
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej >


