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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 20 maja 2010 r.

Druk nr 869 A

SPRAWOZDANIE
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
o uchwalonej przez Sejm w dniu 6 maja 2010 r.
ustawie o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 11 maja 2010 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 20 maja 2010 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych
(-) Kazimierz Kleina

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r.
ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw,
wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1:
a) po pkt 6 dodaje się pkt … w brzmieniu:
"…) w art. 13 uchyla się ust. 2;",
b) w pkt 9, w art. 18 w ust. 1 skreśla się zdanie drugie;

2)

w art. 1 w pkt 7, w art. 14 w ust. 7 wyrazy "na stronie internetowej" zastępuje się
wyrazami "w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej";

3)

w art. 1:
a) w pkt 9, w art. 18 w ust. 1 wyrazy "o wpisie do rejestru, o odmowie dokonania wpisu
do rejestru" zastępuje się wyrazami "w sprawie wpisu do rejestru",
b) w pkt 28 w lit. a, w pkt 5a skreśla się wyrazy ", odmowy dokonania wpisu";

4)

w art. 1 w pkt 11, w art. 22:
a) w ust. 2 wyrazy "prawomocnie skazane za umyślnie popełnione przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego" zastępuje się wyrazami
"skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe",

-2b) w ust. 7 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,";

5)

w art. 1 w pkt 14, w art. 26 w pkt 7 po wyrazach "pracach Komisji Egzaminacyjnej"
dodaje się wyrazy ", biorąc pod uwagę ich racjonalne wydatkowanie przez członków
Komisji Egzaminacyjnej";

6)

w art. 1 w pkt 26, w pkt 8 w lit. e wyrazy "art. 31" zastępuje się wyrazami "art. 31 ust. 1";

7)

w art. 7 w ust. 1 i 4 wyrazy "przepisy niniejszej ustawy" zastępuje się wyrazami
"przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą";

8)

w art. 7 w ust. 3 skreśla się wyraz "odpowiednio";

9)

w art. 8 w ust. 2 wyrazy "niniejszą ustawą" zastępuje się wyrazami "ustawą, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą";

10)

po art. 8 dodaje się art. … w brzmieniu:
"Art. … Do ustalenia wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego, którego
termin został wyznaczony na dzień przypadający po dniu wejścia w życie
ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.";

11)

w art. 9 wyrazy "przepisy niniejszej ustawy" zastępuje się wyrazami "przepisy ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą";

12)

w art. 10 skreśla się ust. 1;

13)

w art. 10 w ust. 2 użyte dwukrotnie wyrazy "art. 26 i" zastępuje się wyrazami "art. 12,
art. 21 ust. 5 i art. 26 oraz".
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