Zarządzenie Przewodniczącego Rady Podatkowej z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmian Zasad
Działania Rady Podatkowej
§ 1. Zmienia się Zasady Działania Rady Podatkowej (dalej: Zasady) w sposób następujący:
1. W zakresie zmian redakcyjnych:
1) punkty w całym tekście Zasad zamienia się na paragrafy;
2) litery w całym tekście Zasad zamienią się na ustępy;
3) podpunkty i tiret w całym tekście Zasad zamienia się na punkty;
4) w całym tekście Zasad usuwa się oznaczenia jednostek redakcyjnych poprzez indeks
górny, usuwa się oznaczenia postanowień wcześniej skreślonych oraz wprowadza się
ciągłość numeracji jednostek redakcyjnych;
5) poprawia się w całym tekście Zasad błędy interpunkcyjne, ortograficzne i stylistyczne,
o ile dokonanie poprawek nie ma wpływu na treść postanowień;
6) poprawia się w całym tekście Zasad treść postanowień odsyłających do innych
postanowień, poprzez zastosowanie odesłań w formacie zgodnym ze zmianami
określonymi w pkt 1)-4);
7) w § 1:
a. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan (dalej: "Rada Podatkowa",
"Rada") stanowi reprezentatywne dla przedsiębiorców forum wyrażania
poglądów na temat tworzenia i stosowania prawa podatkowego.”;
b. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W skład Rady Podatkowej wchodzą przedstawiciele pracodawców
należących do Konfederacji Lewiatan oraz eksperci upoważnieni przez
Konfederację Lewiatan.”;
8) w całym tekście Zasad skrót „PKPP” zastępuje się słowem „Konfederacja”.
2. w zakresie zmian merytorycznych:
1) w § 2:
a. tytuł otrzymuje brzmienie „Zasada Reprezentacji”;
b. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Z ważnych powodów, w tym ze względu na skalę i zakres działalności
pracodawcy dopuszcza się możliwość wyznaczenia więcej niż dwóch
członków Rady.”;
c. ust. 5 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) podmiot upoważniający, o którym mowa w ust. 1 – 4 (dalej: „Podmiot
Upoważniający”) wycofa upoważnienie dla określonej osoby do pracy
w Radzie,”;
2) w § 4:
a. ust 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Przewodniczący lub Prezydium Rady mogą zwrócić się do Konfederacji
Lewiatan o udzielenie ostrzeżenia członkowi Rady, jeżeli nie wypełnia on
wymogów określonych w niniejszych Zasadach, w tym także rekomendować
wykreślenie członka z Rady.”;
b. w ust. 3 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy:
„w tym w szczególności do:
1) pisemnego opiniowania, w terminie konsultacji wszystkich aktów
prawnych kierowanych do konsultacji lub wskazania braku zasadności ich
opiniowania,
2) uwzględnianie postulatów członków Rady, a także członków
bezpośrednich i pośrednich Konfederacji Lewiatan zgłaszanych w toku
konsultacji; przygotowywanie wraz z sekretarzem Rady pisemnych opinii
i stanowisk przedstawianych organom państwowym;
3) koordynowanie procesu uzgadniania stanowisk członków Rady – w celu
sporządzenia opinii, o których mowa w pkt 2); ewentualne ustalanie
logistyki wspólnej pracy w Grupie (Zespole, Komitecie) oraz podziału
zadań,
4) niezwłocznego odpowiadania na korespondencję kierowaną do Grup
(Zespołów, Komitetów),
5) uczestniczenia w spotkaniach Rady, oraz spotkaniach Prezydium Rady,
6) organizowania spotkań w ramach Grup (Zespołów, Komitetów), w tym
na wniosek członków Rady lub podmiotów będących członkami
bezpośrednimi i pośrednimi Konfederacji Lewiatan - przy czym nie
rzadziej niż raz w roku powinno być organizowane plenarne posiedzenie
Grup i Zespołów,
7) uczestnictwa w spotkaniach z organami państwowymi (politykami,
urzędnikami, parlamentarzystami).”;
c. dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:
„4. Osoby, o których mowa w ust. 3 mogą być zobowiązane zgodnie
z wytycznymi Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady do działań
dodatkowych, w tym m.in.
1) uczestnictwa w wydarzeniach z zakresu PR, konferencjach
merytorycznych, konferencjach naukowych i seminariach,
konferencjach prasowych, wystąpieniach medialnych itp.
2) realizacji przedsięwzięć legislacyjnych niemających charakteru
reaktywnego oraz innych działań poza legislacyjnych,
i nie odmówią udziału w tych wydarzeniach bez ważnego powodu.
5. Za realizację zadań, o których mowa w ust. 3 i 4 odpowiadają
Przewodniczący Grup, Zespołów i Komitetów, przy współpracy pozostałych
członków Prezydiów Grup i Zespołów, Ekspertów Wiodących oraz członków
Komitetów. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzednim
spoczywa także na Wiceprzewodniczących oraz Ekspertach Wiodących,
którym
powierzono
zajmowanie
się
określonymi
dziedzinami.
Wiceprzewodniczący poza zakresem spraw bezpośrednio im powierzonych
oraz Wiceprzewodniczący, którym nie powierzono bezpośredniej
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odpowiedzialności za żadne sprawy - obowiązani są do aktywnego
uczestnictwa w pracach grup (Zespołów, Komitetów), zgodnie z wytycznymi
Przewodniczących Grup (Zespołów, Komitetów), Przewodniczącego Rady lub
Wiceprzewodniczącego Rady i nie mogą bez ważnego powodu odmówić
uczestnictwa w pracach.
6. Przewodniczący Rady może ustalić z osobą, o której mowa w ust. 3
bardziej szczegółowy lub inny zakres obowiązków, niż określony w ust. 3-5. ”;
3) w § 6 dodaje się ust. 3-6 w brzmieniu:
„3. Wszelkich ustaleń pomiędzy Radą Podatkową a Podmiotem Upoważniającym,
zarówno formalnych jak i merytorycznych - dokonuje z członkiem Rady
reprezentującym dany Podmiot Upoważniający - Przewodniczący Rady,
Wiceprzewodniczący Rady, albo sekretarz Rady działający w ich imieniu lub członek
Prezydium Rady wyznaczony przez Przewodniczącego.
4. W przypadku, gdy Podmiot Upoważniający jest reprezentowany w Radzie przez
więcej niż jednego członka, ustaleń, o których mowa w ust. 3 dokonuje się z jednym
z członków, wskazanym przez Podmiot Upoważniający (dalej: „Członek –
Pełnomocnik”).
5. Jeżeli Podmiot Upoważniający nie wskaże Członka – Pełnomocnika, osobę tę
wskazuje Przewodniczący Rady, co nie wyłącza uprawnienia do wskazania lub zmiany
Członka – Pełnomocnika przez Podmiot Upoważniający w każdym czasie.
6. Zasady szczegółowe dotyczące wskazywania Członka-Pełnomocnika określa
Przewodniczący Komitetu Prawniczego w odrębnym dokumencie.”;
4) w § 9:
a. w ust. 1 po kropce dodaje się wyrazy:
„W imieniu Przewodniczącego może działać Wiceprzewodniczący lub
sekretarz Rady – zgodnie z zakresem umocowania.”;
b. ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W sprawach szczególnych, w tym również w zakresie nowych zagadnień,
w stosunku do których Rada zamierza podjąć działalność oraz w sprawach
obejmujących różne podatki, mogą być tworzone Zespoły lub powoływani
Eksperci Wiodący. Zespół oraz Ekspert Wiodący mogą zostać
przyporządkowani do określonej Grupy.”;
c. ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Stałymi Grupami są: Grupa VAT, Grupa CIT/PIT, Grupa Akcyzowa oraz
Grupa Polityki Podatkowej (Grupa PP).”;
d. ust. 7-18 oznacza się, jako ust. 8-19 i dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Do zadań Grupy PP należą sprawy z zakresu:
1) systemu podatkowego,
2) Ordynacji podatkowej i innych przepisów ogólnego prawa podatkowego,
3) monitoringu praktyki i orzecznictwa organów podatkowych i skarbowych,
w tym wydawania interpretacji podatkowych,
4) monitoringu praktyki i orzecznictwa sądów administracyjnych oraz innych
organów niż określone w pkt 3),
5) przepisów podatkowych nienależących do zakresu innych Grup (Zespołów,
Komitetów).”;
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e. w ust. 9 odwołanie do „ust. 6 i 7” zamienia się na „ust. 6 i 8”.
§ 2. Na stronie www.radapodatkowa.pl zostanie opublikowany tekst jednolity Zasad uwzględniający
zmiany wprowadzone Zarządzeniem, który to tekst ma charakter wiążący.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 4 czerwca 2014 r.

Andrzej Nikończyk

Przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan
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