


Projekt

Ustawa
Z dnia........... 2004 r.

O zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atników i
zmianie ustawy o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych.

Art. 1
W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i p∏atników (Dz.U. Nr 142, poz. 702 z póên. zm.)i1 do art. 9 po ust´pie 1a
dodaje si´ ust 1b w brzmieniu:

„1b. Obowiàzek aktualizowania danych wynikajàcy z faktu wydania dowodu
osobistego podatnikowi wykonywany jest z urz´du przez organ wydajàcy
dowód osobisty.”

Art. 2
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr
78, poz. 716 oraz z 2003 r. Nr 128, poz. 1176) art. 44 otrzymuje brzmienie:

„Art. 44. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór dowodu
osobistego oraz tryb post´powania w sprawach wydawania dowodów
osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty uwzgl´dniajàc obowiàzek
aktualizowania danych z urz´du przez organ wydajàcy dowód osobisty.”

Art. 3
Rozporzàdzenie, o którym mowa w art. 2 Rada Ministrów wyda w ciàgu 30 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 4
Ustawa wchodzi w ˝ycie w ciàgu 14 dni od dnia og∏oszenia.

                                                            
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118,
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 119, poz. 1249 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302.



U Z A S A D N I E N I E

Powodem nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji  i identyfikacji podatników

oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych jest chęć

wyeliminowania niepotrzebnych kłopotów podatników związanych

z koniecznością dostarczania do właściwych urzędów skarbowych deklaracji

NIP-3 z zawartymi w nim zmianami, które wynikają z wymiany dowodu

osobistego.

Obecny masowy proces wymiany dowodów osobistych wynikający

z obowiązku nałożonego przez ustawodawcę powoduje u milionów podatników

taką konieczność. Budzi to uzasadnioną frustrację u podatników. Jednocześnie

wielu podatników zapominając o ciążącym na nich obowiązku ponosi z tego

tytułu dodatkowe obciążenia finansowe (kary) ze strony urzędów skarbowych.

Wychodząc naprzeciw podatnikom przedstawiona nowelizacja ustaw przenosi

obowiązek z podatnika na organ wydający dowód osobisty. Wydaje się że jest to

problem czysto techniczny.

Podczas prac nad projektami ustaw należy rozważyć problem kosztów, które

będą musiały ponieść organy wydające dowody osobiste (urzędy miast, gmin).

W chwili obecnej opłata w wysokości 30 zł jest dochodem budżetu państwa.

wydaje się, że część tej opłaty winien otrzymać organ wydający dowód

osobisty.

W art. 3 projektu ustawy nakłada się na Radę Ministrów obowiązek wydania

w ciągu 30 dni rozporządzenia, które określi sposób wykonania obowiązku

aktualizowania danych z urzędu przez organ wydający dowód osobisty.

Projektowane rozwiązania prawne nie wywołują kosztów dla budżetu państwa

a zapewne przyczynią się do ułatwienia życia wielu milionów podatników

naszego kraju.

Przedłożone regulacje nie są objęte zakresem prawa wspólnotowego UE.






