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Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zwraca się z uprzejmą prośbą o spotkanie z Panem

Ministrem w związku z ukazaniem się w obiegu publicznym informacji o zawartości dokumentu

pt. "Główne rozwiązania prawnopodatkowe naprawy dochodów podatkowych"

Prosimy o  powyższe  z  uwagi  na  cel  naszej  inicjatywy ustawodawczej   -  projektem

obywatelskim ustawy o  zmianie  ustawy  o  zaopatrzeniu  emerytalnym funkcjonariuszy  Policji,

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura

Ochrony  Rządu,  Państwowej  Straży  Pożarnej  i Służby  Więziennej  oraz  ich  rodzin  oraz

niektórych  innych  ustaw  –  Druk  nr  30,  w  uzasadnieniu  którego  wskazujemy  bowiem  na

możliwości pozyskiwania do budżetu wielu dodatkowych miliardów złotych.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i Związek Zawodowy Celnicy PL prowadził w tej

sprawie  rozmowy  z  przedstawicielami  Klubu  Parlamentarnego  Prawo  i  Sprawiedliwość

zapoczątkowane jeszcze w poprzedniej kadencji Parlamentu.

Powyższe  znalazło  także  odzwierciedlenie  w  stenogramie  z  I  czytania  ww.  projetu

obywatelskiego, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2015r.



W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Pan Arkadiusz Czartoryski mówił na

posiedzeniu Sejmu:

"Faktycznie jest tak, że nie tylko służby rządowe, ale również organizacje pozarządowe, w tym

międzynarodowe, wyraźnie pokazują, iż na granicy – na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i

na granicach państwa polskiego – tracimy miliardy złotych na manipulacjach związanych z VAT,

na przemycie i niepłaceniu akcyzy itd. To są kwoty, które sięgają dziesiątek miliardów złotych. I

to, co pan przedstawiciel wnioskodawców powiedział – że państwo jesteście otwarci na dalsze

prace, tak ażeby Służbę Celną wyposażyć w instrumenty prawne i żeby czerpać z waszej wiedzy

w tym celu, żeby naprawić system finansowy ... To jest niezwykle ważne, że pan to powiedział

tutaj w polskim Parlamencie ..."

Z informacji medialnych dowiadujemy się, że Ministerstwo Finansów przygotowało ww.

dokument, z którego wynika, że do budżetu Państwa w przyszłym roku ma wpłynąć 15 mld

złotych.

W naszej  ocenie  istnieje  możliwość znacznego zwiększenia  tej  kwoty i  chcielibyśmy

Panu Ministrowi nasze stanowisko zaprezentować na bezpośrednim spotkaniu.

Do wiadomości:

1. Pani Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów

2. Pan Jarosław Kaczyński – Prezes Prawa i Sprawiedliwości

3. Pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

4. Pan Marian Banaś – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Fianansów

5. Pani Beata Mazurek – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

6. Pan Arkadiusz Czartoryski – Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

7. Pan Andrzej Jaworski – Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych

8. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości

 Z wyrazami szacunku:
Pełnomocnik Komitetu

Sławomir Siwy


