Projekt z dnia 29 listopada 2007 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia

2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia
upowaŜnienia podatnika lub osoby upowaŜnionej przez podatnika do składania deklaracji w
formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym
Na podstawie art. 3c § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie trybu składania oraz
struktury logicznej zgłoszenia upowaŜnienia podatnika lub osoby upowaŜnionej przez podatnika do
składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym (Dz.
U. Nr 168, poz. 1196) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Zgłoszenie jest przesyłane za pomocą interfejsu dostępnego na stronie, której adres
podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez
zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego
językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez sieć WWW (HTTP),
szyfrowanego przy uŜyciu protokołu szyfrującego dla sieci (SSL).”;
2) załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w
załączniku nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Finansów

1)
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199,
z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr
112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 195, poz. 1414.

