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~ c:?~c_ <j-L__;~ 
W nawiązaniu do ~a z dnia 14 września 2016 r., nr GMS-WP-173-249/16, 

dotyczącego poselskiego projektu ustal-10' o zmianie ustal-10' o administracji 

podatkowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przekazanego 

Prokuratorowi Generalnemu do wyrażenia opinii w trybie art. 3 § l pkt 12 ustal1)i 

z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U poz. 177), uprzejmie 

informuję, że do przedmiotowego projektu, normującego problematykę, pozostającą 

poza zakresem zadań prokuratury, nie przedstawiam opinii. 

ogdan Święczkowski 
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W odpowiedzi na pismo z dnia 14 września 2016 r., znak: GMS-WP-173-249/16, 

przekazujące poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przedstawiam w załączeniu stanowisko Zakładu 

Ubezpieczelt Społecznych, przygotowane przez Departament Legislacyjno-Prawny. 



Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Departament Legislacyjno-Prawny 
ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 

991100/0230-123/2016/EŁ Warszawa, dniaolfwrześnia 2016 r. 

Stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do poselskiego projekt ustawy o zmianie 

ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

przekazanego przy piśmie z dnia 14 września 2016 r., znak: GMS-WP-173-249/16 

Pragniemy zwrócić uwagę, że aktualnie w Sejmie RP trwają prace nad poselskimi projektami 

ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk 826) oraz ustawy - Przepisy wprowadząjące 

ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk 827). 

Zgodnie z projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krąjowej Administracji Skarbowej, z 

dniem l stycznia 2017 r. traci moc ustawa z dnia lO lipca 2015 r. o administracji podatkowej. W celu 

utrzymania, po tej dacie, zobowiązania ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 

udostępniania danych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych konieczne więc będzie wprowadzenie 

zmian, analogicznych jak zaproponowane wart. l projektowanej ustawy, także do ustawy o Krąjowej 

Administracji Skarbowej. 

www.zus.pl 
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