Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Prawniczego Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan z
dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania Członka – Pełnomocnika.
§ 1. 1. Na podstawie § 6 ust. 6 Zasad Działania Rady Podatkowej (dalej: „Zasady”) określa się
szczegółowe zasady ustalania Członka – Pełnomocnika.
2. Wszelkie nazwy i skróty użyte w niniejszym Zarządzeniu mają takie samo znaczenie jak w Zasadach,
chyba że w treści Zarządzenia wynika odmiennie.
§ 2. 1. Wskazanie Członka – Pełnomocnika dokonuje właściwa osoba, która reprezentuje Podmiot
Upoważniający w relacjach z Konfederacją Lewiatan.
2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się, jeżeli została wskazana inna osoba, niż określona w ust. 1 do
spraw kontaktów z Konfederacją Lewiatan w związku z pracami Rady Podatkowej lub w obszarze
podatków. W takim przypadku osoba ta wskazuje Członka - Pełnomocnika. Jeżeli jednak osoba ta jest
członkiem Rady i nie wskaże Członka - Pełnomocnika wtedy jest uznawana za Członka-Pełnomocnika.
3. Niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 1 i 2 Członek – Pełnomocnik może być wskazany w
inny sposób – jeżeli to wskazanie jest znane Przewodniczącemu Rady i nie budzi wątpliwości, iż jest
rzeczywistym wskazaniem osoby, która reprezentuje cały skład członkowski danego Podmiotu
Upoważniającego w relacjach z Radą Podatkową.
§ 3. 1. W przypadku, gdy:
1) istnieją wątpliwości, co do zakresu umocowania osoby, która wskazała Członka –
Pełnomocnika, albo gdy oświadczenie w sprawie wskazania Członka – Pełnomocnika nie
dotarło do Przewodniczącego Rady, lub
2) występuje sytuacja określona w § 6 ust. 5 Zasad,
wtedy na Członka – Pełnomocnika wskazuje się tego członka Rady, który zajmuje aktualnie
najwyższą pozycję w strukturze Rady.
2. Jeżeli w wyniku zastosowania § 2 okazało by się, że za Członka-Pełnomocnika należałoby uznać
więcej niż jedną osobę, wtedy na Członka – Pełnomocnika wskazuje się spośród tych osób tego
członka Rady, który zajmuje aktualnie najwyższą pozycję w strukturze Rady.
§ 4. 1. Najwyższą pozycję, o której mowa w § 3 określa się z uwzględnieniem następującej hierarchii:
1)
2)
3)
4)
5)

Przewodniczący Rady;
Wiceprzewodniczący Rady;
Przewodniczący Komitetu Prawniczego;
Przewodniczący Grupy lub Przewodniczący Komitetu, innego niż określony w pkt 3;
Pierwszy Wiceprzewodniczący Grupy lub Komitetu;
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Wiceprzewodniczący Grupy lub Komitetu;
Członek Komitetu;
Członek Prezydium;
Przewodniczący Zespołu;
Ekspert Wiodący;
Pierwszy Wiceprzewodniczący Zespołu;
Wiceprzewodniczący Zespołu.

2. Jeżeli członek pełni więcej niż jedną funkcję w rozumieniu ust. 1 wtedy kryterium „najwyższej
pozycji”, o którym mowa w § 3 stosuje się również z uwzględnieniem tych dodatkowych funkcji.
Oznacza, to w szczególności, że gdy dwóch członków Rady pełni tą samą funkcję to wyższą pozycję w
hierarchii zajmuje ten, którego dodatkowa funkcja jest wyżej oznaczona w ust. 1.
§ 5. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie § 4 stosuje się w kolejności następujące kryteria:
1)
2)
3)
4)
5)

staż członkowski w Prezydium Rady;
wyższa pozycja w strukturze organizacyjnej Podmiotu Upoważniającego;
staż pełnienia funkcji w Radzie – jeżeli członek pełni aktualnie funkcję;
staż członkowski w Radzie;
staż pełnienia funkcji w Radzie – w przypadku gdy członek aktualnie nie pełni żadnej funkcji.

§ 6. 1. Staż, o którym mowa w § 5 pkt 1), 4) i 5) oblicza się jako łączny czas odpowiednio, zasiadania w
prezydium, członkostwa w Radzie albo pełnienia wszystkich funkcji w Radzie przez daną osobę, bez
uwzględniania przerw.
2. Staż, o którym mowa w § 5 pkt 3) oblicza się jako nieprzerwany czas pełnienia aktualnej funkcji.
Jeżeli członek pełnił lub pełni więcej niż jedną funkcję w rozumieniu § 4 – uwzględnia mu się czas w
odniesieniu do jednej aktualnie pełnionej funkcji, a w przypadku gdy pełni aktualnie więcej niż jedną
funkcje – w odniesieniu do funkcji wyżej oznaczonej w hierarchii. Jeżeli pełni dwie funkcje oznaczone
w hierarchii zgodnie z § 4 na tym samym poziomie – uwzględnia się tylko jedną o dłuższym stażu.
§ 7. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie § 5, w tym gdy istnieją wątpliwości co do faktów lub brak
jest danych, o których mowa w § 5 Przewodniczący wskazuje Członka – Reprezentanta wg własnego
uznania, w porozumieniu z Wiceprzewodniczącym Rady i Przewodniczącym Komitetu Prawniczego.
§ 8. Zmiany Członka – Pełnomocnika wyznaczonego uprzednio przez Przewodniczącego Rady może
dokonać osoba, o której mowa w § 2, a jeżeli taka osoba nie jest ustanowiona lub nie jest znana
Przewodniczącemu Rady lub zachodzą wątpliwości co do zakresu jej umocowania – zmiana taka musi
być dokonana poprzez Członka - Pełnomocnika ustanowionego uprzednio przez Przewodniczącego
Rady. Za skuteczną zmianę nie uznaje się oświadczenia o wycofaniu upoważnienia dla
dotychczasowego Członka – Pełnomocnika bez wskazania nowej osoby.
§ 9. W nagłych przypadkach związanych z brakiem możliwości kontaktu z Członkiem –
Pełnomocnikiem, wynikających m.in. z takich okoliczności jak urlop, choroba czy delegacja właściwych ustaleń z Podmiotem Upoważniającym można dokonać z innym członkiem Rady,
zajmującym kolejno najwyższą pozycję w strukturze Rady.
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§ 10. 1. Jeżeli stan faktyczny związany z zastosowaniem kryteriów określonych zgodnie z § 4 – 7 ulega
zmianie, w takim zakresie, że zachodzi konieczność wskazania nowego Członka – Pełnomocnika
wtedy odpowiednie zastosowanie ma § 3.
2. W momencie gdy do Rady przystępuje nowy członek lub członkowie i w wyniku tego przystąpienia
Podmiot Upoważniający staje się podmiotem reprezentowanym przez więcej niż jednego członka –
do osoby określonej w § 2, a w przypadku gdy taka osoba nie została ustanowiona, istnieją
wątpliwości co do zakresu jej umocowania lub nie jest znana Przewodniczącemu Rady, wtedy do
wszystkich członków reprezentujących dany Podmiot Upoważniający kierowane jest za
pośrednictwem poczty elektronicznej żądanie wskazania Członka – Pełnomocnika. Zdanie poprzednie
stosuje się odpowiednio w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wskazania
nowego Członka-Pełnomocnika, w tym także w przypadku, o którym mowa w ust. 1.
§ 11. W przypadku ustanowienia Członka – Pełnomocnika zgodnie z § 3 – 7 – członkowie Rady
reprezentujący dany podmiot oraz osoba, o której mowa w § 2 jeżeli jest ustanowiona lub znana
Przewodniczącemu Rady są informowani pocztą elektroniczną o ustanowieniu Członka –
Pełnomocnika. Wskazanie Członka – Pełnomocnika w zawiadomieniu jest wiążące w relacjach Rada
Podatkowa – Podmiot Upoważniający do czasu zmiany Członka – Pełnomocnika.
§ 12. W ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia – zostanie określona lista
podmiotów mających więcej niż jednego członka w Radzie Podatkowej, wraz z określeniem imion i
nazwisk członków oraz wskazaniem Członka – Pełnomocnika z uwzględnieniem zasad określonych w
§ 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 - 7. Wykaz ten zostanie przekazany pocztą elektroniczną do wszystkich członków
wymienionych w tym wykazie z informacją, że od dnia wysłania wykazu, za CzłonkówPełnomocników uznawane są osoby wskazane w tym wykazie. Postanowienie § 11 zdanie ostatnie
stosuje się odpowiednio.
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2014 r.

Rafał Iniewski
Przewodniczący Komitetu Prawniczego Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan
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