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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 23. posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2002 r. ustawę o zmianie ustawy o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Z poważaniem

(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 5 czerwca 2002 r.

o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Art. 1.
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i
płatników (Dz.U. Nr 142, poz. 702, 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 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 110,
poz. 1189) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Postępowanie w sprawie nadania NIP jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr
94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r.
Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz.
1368 i Nr 130, poz. 1452), z tym że w sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji
o nadaniu NIP nie stosuje się art. 249 i art. 338.”;

2) w art. 5:
a) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych
jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące
jednostki macierzystej,

2) w przypadku spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych oraz
komandytowo-akcyjnych - dane dotyczące wspólników, w tym również NIP
nadany poszczególnym wspólnikom,”,

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „ ; informacje zawierają dane, o których mowa w ust. 3”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. W przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika lub
kuratora sądowego do zgłoszenia dołącza się uwierzytelnioną lub poświadczoną
urzędowo kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu. W przypadku udzielenia
pełnomocnictwa wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do
zgłoszenia dołącza się oryginał pełnomocnictwa.

4b. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą dołączają do zgłoszenia
identyfikacyjnego uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie
dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem, w szczególności:
wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, umowy spółki, dokumentu
potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w
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których znajduje się siedziba, zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym
REGON, prokury.”,

d) w ust. 6 po wyrazach „ust. 1-4” dodaje się wyrazy „oraz ust. 4a i 4b”;

3) w art. 6:
a) w ust. 1 po wyrazach „Nr 161, poz. 1076” dodaje się przecinek i wyrazy „z 1999 r. Nr 50,

poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz.

1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80,

poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19,

poz. 185”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych niewymienieni w ust. 6
dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż wraz ze złożeniem
pierwszego, od dnia wejścia w życie ustawy, zeznania rocznego, w terminie
przewidzianym do jego złożenia, z zastrzeżeniem art. 8.”;

4) w art. 8:
a) w ust. 1:

- w pkt 2 po wyrazie „zaliczek” dodaje się po przecinku wyraz „lub”,

- dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) pobiera zaliczkę wyłącznie od dochodu z tytułu umowy o dzieło lub umowy
zlecenia”,

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „ , w terminie wyznaczonym przez ten urząd”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Płatnik dostarcza podatnikowi formularz zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie
7 dni od dnia potrącenia pierwszej zaliczki na podatek dochodowy lub od dnia
złożenia oświadczenia w sprawie rozliczenia rocznego.”,

d) w ust. 5 wyrazy „30 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”;

5) w art. 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem
identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego we właściwym
urzędzie skarbowym określonym w art. 4:

1) wymienieni w art. 6 ust. 1 - nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w
którym nastąpiła zmiana danych,

2) wymienieni w art. 6 ust. 2-7 – nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w
którym nastąpiła zmiana danych, z zastrzeżeniem ust. 1a,

3) wymienieni w art. 6 ust. 8 – wraz ze złożeniem pierwszej w roku
podatkowym deklaracji podatkowej lub w terminie dokonania pierwszej w
roku podatkowym wpłaty podatku.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
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„1a. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, dla których
płatnikiem jest organ emerytalny lub rentowy, podatnik dokonuje zgłoszenia
aktualizacyjnego za pośrednictwem płatnika, który jest obowiązany przekazać
zgłoszenie urzędowi skarbowemu właściwemu dla podatnika w terminie 14 dni
od dnia złożenia przez podatnika tego zgłoszenia.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym stosuje się
odpowiednio:

1) przepisy art. 5 ust. 4a i 4b,

2) wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych ustalone na podstawie art. 5
ust. 5.”;

6) w art. 10 w ust. 2:
a) skreśla się pkt 2,

b) w pkt 3 skreśla się wyrazy „za pośrednictwem płatnika”;

7) w art. 12:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną
spółkę handlową.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do celów identyfikacji podatkowej za przekształcenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, uznaje się również wpis spółki cywilnej do rejestru na podstawie art. 26 §
4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94,
poz. 1037 i z 2001 r. Nr 102, poz. 1117).”,

c) w ust. 2 po wyrazach „ust. 1” dodaje się wyrazy „i ust. 1a”;

8) w art. 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 „4. Na wniosek podatnika urząd skarbowy, który wydał decyzję o nadaniu NIP, wydaje
duplikat decyzji o nadaniu NIP.”;

9) w art. 15 w ust. 2:
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „organom kontroli skarbowej,”,

b) po pkt 1a dodaje się pkt 1b i 1c w brzmieniu:

„1b) jednostkom organizacyjnym kontroli skarbowej – w celu realizacji ich zadań
ustawowych,

1c) komornikom sądowym – w związku z prowadzonym postępowaniem
egzekucyjnym,”.

Art. 2.
Przepis art. 1 pkt 7 lit. a) stosuje się również do podatników, którzy w związku
z przekształceniem dokonali zgłoszenia identyfikacyjnego, lecz nie otrzymali NIP przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy.
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Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU
(-) Marek BOROWSKI
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u
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