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SEJM  
POLITEJ POLSKIEJ 

I kadencja 
Rady Ministrów  

 10-159-09  

Pan  
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

anowny Panie Marszałku 

 podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 

 o zmianie ustawy - Ordynacja 
podatkowa oraz ustawy o zasadach 
ewidencji i identyfikacji podatników  
i płatników wraz z projektami aktów 
wykonawczych. 

 załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
nych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

nocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
awie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 

 

Z poważaniem 

(-) Donald Tusk 



Projekt  

U S T A W A 

z dnia                               

 

o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach  

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników  

 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3b w § 2 uchyla się pkt 1; 

2) w art. 14 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 

i 3 w brzmieniu: 

„§ 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, minister właściwy 

do spraw finansów publicznych w celu wykonywania 

ustawowych zadań, w szczególności zadań analityczno-           

-sprawozdawczych, może przetwarzać dane wynikające 

z deklaracji podatkowych składanych do naczelników 

urzędów skarbowych. 

§ 3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w § 2, odbywa się 

z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz 

tajemnic ustawowo chronionych.”; 

3) w art. 56 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1.  Stawka odsetek za zwłokę równa jest sumie 200 % 

podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, 

ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku 

Polskim, i 2 %, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 

8 %.”; 

 



4) w art. 67b § 3 – 5 otrzymują brzmienie: 

„§ 3. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa 

w art. 67a, w przypadku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. b – g,  

lit. j – l mogą być udzielane jako pomoc indywidualna 

zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo 

udzielana w ramach programów pomocowych określonych 

w odrębnych przepisach. 

 § 4.  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa 

w art. 67a, w przypadku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. h, 

i oraz lit. m mogą być udzielane po spełnieniu 

szczegółowych warunków określonych na podstawie § 5 i 6. 

§ 5.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, 

szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań 

podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadkach 

wymienionych w § 1 pkt 3 lit. h, i wraz ze wskazaniem 

przypadków, w których ulgi są udzielane jako pomoc 

indywidualna, mając na uwadze dopuszczalne przeznaczenia 

i warunki udzielenia pomocy państwa określone w 

przepisach prawa wspólnotowego.”; 

5) w art. 70: 

a) w § 6 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie 

rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem:”, 

b) w § 7 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a po zawieszeniu 

biegnie dalej, od dnia następującego po dniu:”; 

6) w art. 75: 

a) w § 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili 

rozwiązania spółki, w sytuacjach określonych w pkt 1;”, 
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b) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 1a, należy 

złożyć skorygowane zeznanie (deklarację) równocześnie 

z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty oraz umowę spółki 

aktualną na dzień rozwiązania spółki.”, 

c) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 

„§ 5a. Zwrotu nadpłaty osobom, które były wspólnikami spółki 

cywilnej w chwili rozwiązania spółki, dokonuje się 

w proporcjach wynikających z prawa do udziału w zysku 

określonego w umowie spółki; jeżeli z dołączonej 

umowy nie wynikają te udziały w zysku, przyjmuje się, 

że prawa do udziału w zysku są równe.”; 

7) w art. 76 dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób, które były 

wspólnikami spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki.”; 

8) w art. 77 w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty 

wraz ze: 

a)  skorygowanym zeznaniem (deklaracją) – w przypadkach, 

o których mowa w art. 75 § 3, 

b)  skorygowanym zeznaniem (deklaracją) i umową spółki 

aktualną na dzień rozwiązania spółki – w przypadku, 

o którym mowa w art. 75 § 3a 

– lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia 

zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2.”; 

9) w art. 77b dodaje się § 5 w brzmieniu: 

„§ 5. Przepisy § 1 – 4 stosuje się odpowiednio do osób, które były 

wspólnikami spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki.”; 

10) w art. 81 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 
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„§ 1a. Osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili 

rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną 

deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 § 3a.”; 

11) w art. 82 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są 

obowiązane do sporządzania i przekazywania ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych, w formie 

dokumentu elektronicznego, w okresie sprawozdawczym – 

odpowiednio od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do 

ostatniego dnia miesiąca, informacji o założonych 

i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, w terminie do 

siódmego dnia następnego okresu sprawozdawczego. 

Obowiązek sporządzania i przekazywania informacji nie 

dotyczy rachunków bankowych założonych i 

zlikwidowanych w tym samym okresie sprawozdawczym.”; 

12) w art. 133 po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu: 

„§ 2b. Stroną w postępowaniu podatkowym w sprawie stwierdzenia 

nadpłaty w zakresie zobowiązań byłej spółki cywilnej może 

być osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili 

rozwiązania spółki.”; 

13) w art. 154a po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może 

upoważnić podległy mu organ podatkowy do występowania 

z wnioskiem, o którym mowa w § 1.”; 

14) w art. 165 w § 5 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

 

„4)  zabezpieczenia.”; 

15) w art. 305n dodaje się § 4 i 5 w brzmieniu: 
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„§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może 

upoważnić podległy mu organ podatkowy do przekazywania 

informacji, o których mowa w § 1.  

§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może 

upoważnić podległy mu organ podatkowy do otrzymywania 

informacji od władz państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub terytoriów, o których mowa w § 1 pkt 2.”. 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji 

i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, 

z późn. zm.2)) w art. 10b w ust. 2 uchyla się pkt 1. 

 

Art. 3. Osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili rozwiązania 

spółki, przysługuje prawo do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w terminie 

miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w sprawach nadpłaty, w których: 

1) odmówiono wszczęcia postępowania; 

2) postępowanie zostało umorzone; 

3) odmówiono stwierdzenia nadpłaty. 

 

Art. 4. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3b § 2 pkt 1 ustawy 

wymienionej w art. 1 oraz na podstawie art. 10b ust. 2 pkt 1 ustawy wymienionej 

w art. 2 zachowują moc do dnia 31 grudnia 2010 r.  

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 67b § 5 ustawy 

wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy w zakresie: 

1) udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących 

pomoc regionalną – zachowują moc do dnia 31 grudnia 2013 r.; 

2) udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 

stanowiących pomoc publiczną na szkolenia oraz zatrudnienie 
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pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej 

sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych – 

zachowują moc do dnia 30 czerwca 2014 r. 

 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem art. 1 pkt 11, który wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca 

następującego po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

                                                 
1) 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 217, poz. 1590 
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, 
poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 
i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, 
poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. 
Nr 40, poz. 230 i Nr 57, poz. 355. 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, 
Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 
i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341, 
Nr 165, poz. 1316 i Nr 166, poz. 1317. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/05/BS 
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UZASADNIENIE 

 

 Przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy  – Ordynacja podatkowa oraz ustawy 

o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zwanej dalej „ustawą”, został 

opracowany na podstawie założeń do projektu ustawy przyjętych przez Radę Ministrów 

w dniu 15 grudnia 2009 r.  

Niniejszym projektem są wprowadzane zmiany w dwóch ustawach: z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) oraz z dnia 

13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) w zakresie: ułatwień w składaniu dokumentów 

elektronicznych – deklaracji podatkowych i zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych 

podatników i płatników, modyfikacji mechanizmu określenia wysokości stawki odsetek za 

zwłokę, modyfikacji zasad udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które stanowią 

pomoc publiczną, usunięcia wątpliwości interpretacyjnych w zakresie rozpoczęcia biegu 

terminu przedawnienia, wprowadzenia możliwości zwrotu nadpłaty podatku dla byłych 

wspólników spółki cywilnej (w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

– sygn. P80/08), zwiększenia częstotliwości sporządzania i przekazywania przez banki 

i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych 

rachunkach bankowych przez przedsiębiorców, przyznania ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych uprawnienia do upoważnienia podległego mu organu podatkowego do 

występowania do władz obcych z wnioskiem o doręczenie pisma organu podatkowego, 

usunięcia wątpliwości w zakresie zasad wszczęcia postępowania w sprawach zabezpieczenia 

zobowiązań podatkowych oraz możliwości upoważnienia przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych podległego mu organu podatkowego do przekazywania 

i otrzymywania informacji podatkowych od właściwych władz państw członkowskich Unii 

Europejskiej o przychodach z oszczędności. 

Ułatwienia w zakresie składania dokumentów elektronicznych 

 Obecnie na podstawie art. 3b § 2 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych jest zobowiązany do określenia w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, w drodze rozporządzenia, struktury 

logicznej deklaracji i podań składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

W załącznikach do aktów wykonawczych wydawanych na podstawie ww. upoważnienia 

ustawowego struktury logiczne deklaracji i podań liczą kilkaset stron. Przykładowo załącznik 
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nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury 

logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, 

którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 246, poz. 1820, z późn. zm.), liczy ponad 70 stron 

i określa format danych XML (XSD) wyznaczający strukturę deklaracji i podań oraz zawiera 

m.in. dane adresowe urzędów skarbowych oraz nazwy państw. Należy podkreślić, że każda 

zmiana we wzorze formularza deklaracji, podania czy zgłoszenia (w tym w zakresie danych 

teleadresowych) wymaga wydania nowego aktu wykonawczego, uwzględniającego zaistniałe 

zmiany. 

Na gruncie obecnego stanu prawnego, na przestrzeni kilku lat, objętość wszystkich 

załączników do rozporządzeń wydawanych na podstawie wskazanego upoważnienia wynosi 

kilka tysięcy stron. Należy też zauważyć, że weryfikacja struktury elektronicznej deklaracji, 

w toku procesu legislacyjnego, jest procesem znaczenie trudniejszym niż weryfikacja 

„papierowego” wzoru deklaracji, ponieważ wymaga wiedzy specjalistycznej 

i przeprowadzenia czasochłonnych testów. Ponadto struktury logiczne deklaracji mają 

charakter techniczno-informatyczny i w praktyce zainteresowane jest nimi bardzo wąskie 

grono osób – tj. informatycy tworzący programy komputerowe do obsługi tych deklaracji. Dla 

podmiotów, które będą składać deklaracje w formie elektronicznej, istotny jest dostęp do 

deklaracji w formie elektronicznej na stronie internetowej, a nie informatyczne zasady 

tworzenia tej deklaracji zawarte w odpowiedniej strukturze logicznej. 

Mając na uwadze powyższe względy w art. 1 pkt 1 i art. 2 ustawy uchylono obowiązek 

określenia w aktach wykonawczych struktur logicznych deklaracji i podań oraz zgłoszeń 

identyfikacyjnych i aktualizacyjnych. Przyjęto, że w tym zakresie będzie wystarczające 

zmieszczenie wzorów struktur logicznych deklaracji podatkowych i zgłoszeń 

identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych w centralnym repozytorium wzorów pism w formie 

dokumentów elektronicznych prowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, 

poz. 1450, z późn. zm.). 

W celu zapewnienia harmonijnego wejścia w życie regulacji zawartych w ustawie 

w omawianym zakresie oraz regulacji zawartych w ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie 

ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – 

Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 230) w art. 4 w ust. 1 wprowadzono przepis przejściowy 

zachowujący moc obowiązującą przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 3b  

§ 2 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz art. 10b ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach 
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ewidencji i identyfikacji podatników i płatników do dnia 31 grudnia 2010 r. Przepis ten 

umożliwi, mimo uchylenia upoważnień w zmienianej ustawie i braku analogicznych 

upoważnień w tym zakresie, uniknięcie luki prawnej z uwagi na stopniowe publikowanie w 

centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych: deklaracji i podań oraz 

zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych. 

Doprecyzowanie zasad sprawowania przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych ogólnego nadzoru w sprawach podatkowych 

 Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 14 ustawy – Ordynacja podatkowa, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych jest zobowiązany do sprawowania ogólnego 

nadzoru w sprawach podatkowych. Zgodnie z art. 5 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 

1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.) do 

zakresu działania naczelników urzędów skarbowych – podległych temu organowi 

administracji rządowej – należy przyjmowanie deklaracji podatkowych. Mając na uwadze 

konieczność zwiększenia funkcjonalności systemów informatycznych znajdujących się 

w urzędach skarbowych oraz racjonalizacji zadań analityczno-sprawozdawczych, ustawa 

w art. 1 pkt 2 wprowadza przepisy uprawniające ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych do przetwarzania danych zawartych w deklaracjach podatkowych pod 

warunkiem zachowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo 

chronionych, tj. m.in.: tajemnicy skarbowej, tajemnicy bankowej czy tajemnicy zawodowej. 

Zmiana zasad ustalania wysokości stawki odsetek za zwłokę 

Zgodnie z brzmieniem art. 56 ustawy – Ordynacja podatkowa, stawka odsetek za zwłokę 

wynosi 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie 

z przepisami o Narodowym Banku Polskim. W związku z obserwowaną tendencją słabszej 

reakcji banków na zmiany stóp procentowanych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej 

różnica między stawką oprocentowania kredytów obrotowych oraz stawką odsetek za zwłokę 

od zaległości podatkowych zmniejsza się, szczególnie w zakresie stawki obniżonej, o której 

mowa w art. 56 § 1a ustawy – Ordynacja podatkowa. W celu zagwarantowania 

dyscyplinującego charakteru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (stosowanych też 

do innych należności publicznoprawnych) jest konieczne zachowanie odpowiednich relacji 

między stawkami kredytów a odsetkami od zaległości podatkowych i modyfikacja obecnego 

mechanizmu ich ustalania. Podwyższenie stawki powinno także zwiększyć skłonność 

podatników do regulowania w pierwszej kolejności należności publicznoprawnych. 
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W związku z powyższym ustawa w art. 1 pkt 3 wprowadza przepisy stanowiące, iż 

stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych będzie równa sumie 200 % 

podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 % oraz nie może być niższa 

niż 8 %.  

Zmiana zasad udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych  

 Na podstawie przepisów rozdziału 7a ustawy – Ordynacja podatkowa są udzielane ulgi 

w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym stanowiących pomoc publiczną. Na podstawie 

aktów wykonawczych do ustawy – rozporządzeń Rady Ministrów – pomoc publiczna jest 

udzielana m.in. na: szkolenia, zatrudnienie, pomoc regionalną, która nie cieszy się dużym 

zainteresowaniem przedsiębiorców. W latach 2007 i 2008 kwoty pomocy publicznej 

udzielonej na pomoc na: szkolenia – wyniosły 343 tys. zł, zatrudnienie – 6 793 tys. zł, pomoc 

regionalną – 92 tys. zł. 

W związku z powyższym projektodawca w art. 1 pkt 4 ustawy wprowadza zmiany, 

których celem jest rezygnacja z wydawania rozporządzeń Rady Ministrów w ww. obszarach, 

przy czym należy zauważyć, że nie oznacza to rezygnacji z przyznawania pomocy publicznej 

w tych obszarach. Aby całkowicie nie wyeliminować możliwości udzielania tego typu 

pomocy w formie ulg podatkowych, przyjęto rozwiązanie pozwalające na jej udzielenie 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na warunkach określonych w art. 67b § 3 ustawy 

– Ordynacja podatkowa, tj. jako pomoc indywidualną zgodną z programami rządowymi lub 

samorządowymi albo udzielaną w ramach programów pomocowych określonych 

w odrębnych przepisach (w drodze indywidualnej notyfikacji). 

Przyznanie pomocy będzie możliwe po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej – 

w każdym przypadku udzielenia pomocy indywidualnej na zatrudnienie oraz w większości 

przypadków udzielania pomocy regionalnej. Zgodnie z art. 1 ust. 5 w związku z art. 13 ust. 1 

akapit 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 

Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 

z 09.08.2008), pomoc indywidualna udzielana w ramach pomocy regionalnej nie wymaga 

notyfikacji Komisji Europejskiej tylko wtedy, gdy stanowi uzupełnienie programu regionalnej 

pomocy inwestycyjnej (przy spełnieniu pozostałych warunków określonych 

w rozporządzeniu). Należy mieć na uwadze, że pomoc regionalna może być również 

udzielana na podstawie wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata  

2007 – 2013 (Dz. Urz. UE C 54 z 04.03.2006). Pomoc indywidualna udzielana na podstawie 

ww. wytycznych wymaga jednakże każdorazowej notyfikacji KE. W związku z powyższym, 
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w zakresie udzielania ulg podatkowych stanowiących regionalną pomoc indywidualną, będą 

występować dwa odrębne „reżimy” udzielania tej pomocy (pomoc zwolniona z notyfikacji i 

pomoc wymagająca notyfikacji).  

Dodatkowo, w celu zagwarantowania możliwości udzielania ulg na szkolenia, 

zatrudnienie, pomoc regionalną na warunkach określonych w obecnie obowiązujących 

rozporządzeniach Rady Ministrów, ustawa w art. 4 ust. 2 zachowuje ich moc obowiązującą – 

ww. akty wykonawcze obowiązują odpowiednio do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz do dnia 

30 czerwca 2014 r. 

Usunięcie wątpliwości w zakresie określenia momentu zawieszenia biegu terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego 

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe 

przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął 

termin płatności podatku. Z kolei na podstawie przepisu art. 70 § 6 ustawy – Ordynacja 

podatkowa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje zawieszony 

z dniem: 

1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, 

2) wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania, 

3) wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku 

prawnego lub prawa, 

4) doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia zobowiązania podatkowego lub 

doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji. 

Na tle obowiązującego stanu prawnego powstają wątpliwości, czy zaistnienie powyższych 

zdarzeń, w okresie od dnia terminu zapłaty podatku do dnia 31 grudnia danego roku 

kalendarzowego, zawiesza bieg terminu przedawnienia. Skutkuje to niejednolitą praktyką 

organów podatkowych w stosowaniu tego przepisu, a przedmiotowe wątpliwości nie były 

jeszcze rozstrzygane przez sądy. 

 W związku z powyższym ustawa w art. 1 pkt 5 dotychczasową instytucję zawieszenia 

biegu terminu przedawnienia uzupełnia o instytucję, którą można określić jako „spoczywanie 

biegu terminu przedawnienia” (stanowiąc, iż bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się). 

Powyższa zmiana powinna zakończyć problemy organów podatkowych w tym zakresie. 

Skutkiem przyjęcia powyższego rozwiązania jest zmiana w zdaniu wstępnym art. 70 § 7, 
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stanowiącym, iż bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie 

dalej, w określonych w tym przepisie przypadkach. 

Z uwagi na fakt, że przepisy dotyczące przedawnienia są zaliczane do przepisów 

materialnych, a ustawa modyfikuje zasady dotyczące zawieszenia biegu terminu 

przedawnienia, to projektowane przepisy będą miały zastosowanie tylko do zobowiązań 

powstałych po dniu wejścia w życie projektowanej ustawy. W związku z tym ustawa nie 

wprowadza przepisów przejściowych w tym zakresie. 

W wyniku przedmiotowej zmiany z art. 1 pkt 5 ustawy, może – co do zasady – ulec 

wydłużeniu dotychczasowy okres przedawnienia, co spowoduje pogorszenie sytuacji 

podatników w aspekcie związanym z poborem podatków oraz może podnieść wpływy 

z tytułu należności publicznoprawnych. Dążenie do zapewnienia państwu stabilności 

finansowej, a w efekcie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, nie jest sprzeczne z zasadą 

demokratycznego państwa prawnego, a zmiany wynikające z art. 1 pkt 5 ustawy są konieczne 

dla realizacji ww. celów. Zaznaczyć także należy, że w pewnych sytuacjach wydłużenie 

okresu przedawnienia może być też korzystne dla podatnika (prawo do wnioskowania 

o stwierdzenie nadpłaty – art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej). Nierozpoczynanie się biegu 

terminu przedawnienia w związku z przyjęciem zabezpieczenia dobrowolnego (art. 33d § 2 

Ordynacji podatkowej) zwiększy prawdopodobieństwo skuteczności poboru podatku. 

Projektowane rozwiązanie może więc przyczynić się do pozytywnego załatwiania wniosków 

podatnika w sprawie przyjęcia zabezpieczenia dobrowolnego już w roku, w którym upływa 

termin płatności podatku.   

Implementacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2009 r. (sygn. akt   

P 80/08) 

 Celem proponowanej nowelizacji jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 10 marca 2009 r., sygn. akt P 80/08 (Dz. U. Nr 44, poz. 362), zgodnie z którym 

przepisy art. 75 § 2 pkt 1 lit. b i § 3 oraz art. 81 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa 

w zakresie, w jakim nie regulują trybu złożenia korekty deklaracji i wniosku o stwierdzenie 

nadpłaty podatku od towarów i usług przez byłych wspólników rozwiązanej spółki cywilnej 

będącej podatnikiem tego podatku, są niezgodne z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

 W związku z powyższym ustawa, w art. 1 pkt 6 – 10 i 12, wprowadza przepisy 

umożliwiające byłym wspólnikom rozwiązanej spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, 

zwanych dalej „byłymi wspólnikami”, składanie wniosków o zwrot nadpłat podatków 
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należnych tej spółce wraz z odpowiednimi korektami deklaracji oraz przepisy określające 

sposób realizacji tego uprawnienia przez organy podatkowe.  

 W celu skutecznego wystąpienia przez byłych wspólników z wnioskiem 

o stwierdzenie nadpłaty podatku przewiduje się konieczność złożenia wraz z przedmiotowym 

wnioskiem skorygowanego zeznania (deklaracji) oraz umowy spółki, aktualnej w chwili jej 

rozwiązania. Określa się również sposób, w jaki jest dokonywany zwrot nadpłaty podatku. Na 

organy podatkowe został nałożony obowiązek dokonania zwrotu nadpłaty w proporcjach 

wynikających z prawa do udziału w zysku określonego w umowie spółki, a jeżeli 

z dołączonej umowy udziały te nie wynikają – zwrot nadpłaty w częściach równych. 

Uzupełnione zostały również regulacje art. 76, 77b i 81 ustawy – Ordynacja podatkowa 

w zakresie: możliwości zaliczenia nadpłaty m.in. na poczet zaległości podatkowych, 

określenia formy zwrotu nadpłaty oraz dodania byłych wspólników do katalogu osób 

uprawnionych do skorygowania uprzednio złożonych deklaracji w zakresie nadpłaty. 

 W art. 3 ustawa wprowadza przepis przejściowy, zgodnie z którym w ciągu miesiąca 

od wejścia w życie ustawy byli wspólnicy mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania, 

jeżeli przed dniem wejścia w życie projektowanej regulacji w sprawach nadpłaty: odmówiono 

im wszczęcia postępowania, postępowanie zostało umorzone albo odmówiono stwierdzenia 

nadpłaty.  

Jednocześnie przyjęto założenie, że pozostali byli wspólnicy, którzy nie składali 

wniosków o stwierdzenie nadpłaty, będą mogli skutecznie domagać się jej zwrotu – po 

wejściu w życie projektowanej ustawy – pod warunkiem że przedmiotowe roszczenie się nie 

przedawniło. 

Zwiększenie częstotliwości przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 82 § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa 

banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są obowiązane do sporządzania 

i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych comiesięcznych 

informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, w terminie do siódmego dnia następnego 

miesiąca. Powyższe informacje minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia 

organom podatkowym, które, działając jako administracyjne organy postępowania 

egzekucyjnego, wykorzystują te informacje przy dochodzeniu podatków w trybie 
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postępowania egzekucyjnego w administracji przez zastosowanie środka egzekucyjnego 

w postaci zajęcia rachunku bankowego. 

Mając na względzie zwiększenie efektywności poboru podatków dokonywanego 

w tym trybie, uznano, że częstotliwość przekazywania przedmiotowych informacji jest 

niewystarczająca dla realizacji założonego celu.  

W związku z powyższym ustawa, w art. 1 pkt 11, wprowadza regulację nakładającą na 

banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązek sporządzania 

i przekazywania przedmiotowych informacji w krótszych niż aktualne okresach 

sprawozdawczych – które wynoszą odpowiednio: od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do 

ostatniego dnia miesiąca. Jednocześnie przewiduje się, że banki i spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe będą przekazywały przedmiotowe informacje w terminie do 

siódmego dnia następnego okresu sprawozdawczego, a obowiązek ten nie będzie dotyczył 

rachunków bankowych założonych i zlikwidowanych w tym samym okresie 

sprawozdawczym. 

W celu zapewnienia odpowiedniego czasu instytucjom finansowym do 

przystosowania systemów informatycznych do wykonywania zwiększonych obowiązków 

sprawozdawczych przewidziano, że zmiany w tym zakresie wejdą w życie pierwszego dnia 

miesiąca następującego po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy (art. 5 ustawy). 

Modyfikacja zasad doręczania pism organu podatkowego podmiotom znajdującym się 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

Zgodnie z brzmieniem art. 154a ustawy – Ordynacja podatkowa minister właściwy do 

spraw finansów publicznych może wystąpić do władzy państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej właściwej w sprawach podatkowych z wnioskiem o doręczenie pisma organu 

podatkowego w sprawach podatkowych.  

Z uwagi na swobodę przepływu osób oraz intensywność kontaktów polskich organów 

podatkowych z podatnikami zamieszkującymi/przebywającymi na terytorium państw UE, 

a także konieczność usprawnienia wymiany korespondencji w sprawach podatkowych 

konieczne są zmiany w tym zakresie.  

W art. 1 pkt 13 ustawy wprowadza się przepis uprawniający ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych do upoważnienia podległego mu organu do występowania 

z przedmiotowym wnioskiem do władzy państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 
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Modyfikacja zasad wszczęcia postępowania w sprawie postępowania zabezpieczającego 

 Celem zmiany zawartej w art. 1 pkt 14 ustawy – Ordynacja podatkowa jest 

ujednolicenie zasad wszczynania postępowania w sprawie zabezpieczenia wykonania 

zobowiązań podatkowych oraz odformalizowanie i uproszczenie tego etapu postępowania. 

Główne wątpliwości koncentrowały się wokół konieczności wydania postanowienia 

o wszczęciu postępowania w  sprawie zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych 

w trybie art. 33 ustawy – Ordynacja podatkowa – jako tzw. „zabezpieczenie 

przedwymiarowe”. Obecny stan prawny w tym zakresie nie był jednolicie interpretowany 

przez polskie sądy – istnieją dwie odmienne linie orzecznicze: jedna oparta tylko i wyłącznie 

na literalnej wykładni art. 165 § 5 ustawy – Ordynacja podatkowa nakazująca wydawanie 

takiego postanowienia (wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2005 r., sygn. akt I FSK 35/05) oraz 

druga – oparta na wykładni systemowej i funkcjonalnej, która takiego obowiązku nie 

przewidywała (wyrok NSA w Warszawie z dnia 2 marca 2001 r., sygn. akt III 28/00). 

 W związku z powyższym ustawa wprowadza zmiany w art. 165 § 5 ustawy – 

Ordynacja podatkowa, skutkującej wyraźnym wskazaniem, że w przypadku postępowań 

w sprawie zabezpieczenia nie będzie konieczne wydanie postanowienia o wszczęciu 

postępowania w sprawie zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych.  

Jednocześnie należy podkreślić, że przedmiotowa zmiana nie wpłynie na „jakość” tego 

postępowania oraz uprawnienia o charakterze procesowym podatnika. Proponowane zmiany 

w żadnym razie nie oznaczają zwolnienia organu podatkowego z obowiązku badania istnienia 

przesłanek zabezpieczenia wskazanych w art. 33 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, 

przeprowadzenia w tym zakresie pełnego postępowania dowodowego w reżimie 

wyznaczanym w dziale IV ustawy – Ordynacja podatkowa i uzewnętrznienie jego wyniku 

w uzasadnieniu decyzji o zabezpieczeniu, czego wymaga art. 210 § 4 ustawy – Ordynacja 

podatkowa. Odformalizowanie wszczynania postępowania w sprawie zabezpieczenia nie 

spowoduje więc zmniejszenia uprawnień procesowych strony służących ochronie jej 

interesów.  

Rozszerzenie kręgu organów właściwych do wymiany informacji o przychodach (dochodach) 

z oszczędności z państwami członkowskimi Unii Europejskiej 

Na podstawie art. 305n § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa organem właściwym do 

przekazywania informacji dotyczących przychodów (dochodów) z oszczędności osób jest 

obecnie jedynie minister właściwy do spraw finansów publicznych. Obecne rozwiązanie 



 10

organizacyjne jest nieefektywne, zwłaszcza że całość wymiany informacji podatkowych jest 

obsługiwana w praktyce przez Biuro Wymiany Informacji Podatkowych.  

W celu usprawnienia wymiany przedmiotowych informacji ustawa w art. 1 pkt 15 dodaje 

w art. 305n ustawy – Ordynacja podatkowa nowe przepisy § 4 i 5, zgodnie z którymi minister 

właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić podległy mu organ podatkowy do 

przekazywania informacji dotyczących przychodów (dochodów) z oszczędności osób 

fizycznych. W regulacji zawartej w art. 305n § 5 ustawy – Ordynacja podatkowa wprowadza 

się rozwiązanie umożliwiające ministrowi do spraw finansów publicznych upoważnienie 

podległego mu organu podatkowego do otrzymywania informacji od władz państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub terytoriów zależnych, lub terytoriów stowarzyszonych 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, 

z zastrzeżeniem postanowień umów w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) 

z oszczędności osób fizycznych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z tymi terytoriami. 

W zawartym w art. 5 ustawy terminie wejścia w życie – po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia – został przewidziany wyjątek – zmiany w zakresie nowych obowiązków 

sprawozdawczych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-rozliczeniowych wejdą 

w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia.  

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy 

o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, przyjęte przez Radę Ministrów 

w dniu 15 grudnia 2009 r., oraz projekt wymienionej ustawy zostały opublikowane na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów zgodnie z ustawą z dnia 

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.). Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem 

ww. ustawy. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego: 

a) w związku ze zmianą sposobu ustalania stawki odsetek za zwłokę od zaległości 

podatkowych zwiększą się dochody budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz jednostek uprawnionych do poboru innych należności publicznoprawnych 

(ZUS, KRUS, PFRON). 

Kwota uiszczonych odsetek w danym roku zależy od struktury zaległości podatkowych  

(im „starsze” zaległości, tym wyższa kwota odsetek), skuteczności poboru podatku oraz 

skłonności podatników do terminowego regulowania zobowiązań podatkowych. Według 

wstępnych danych Ministerstwa Finansów kwota uiszczonych przez podatników i płatników 

odsetek od zaległości podatkowych, stanowiących dochód budżetu państwa, wyniosła 

w 2009 r. 664 736 940 zł. Gdyby w 2010 r. stawka odsetek wynosiła 12 % (z obecnych 10 % 

została podwyższona do 12 % – zmiana art. 56 Ordynacji podatkowej i nie nastąpiłaby 

zmiana stopy oprocentowania kredytu lombardowego), to wówczas wpływy do budżetu 

z tytułu odsetek za zwłokę ukształtowałyby się na poziomie ok. 680 000 tys. zł. Potencjalne 

dodatkowe wpływy, w relacji do założonych wpływów z 2009 r., związane tylko 

z podwyższeniem stawki odsetek za zwłokę, wyniosłyby ok. 15 000 tys. zł. Na etapie 

projektowania regulacji nie jest natomiast możliwe oszacowanie takich skutków dla budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek uprawnionych do poboru innych 

należności publicznoprawnych (ZUS, KRUS, PFRON), 

b) w związku ze złożonymi wnioskami o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług 

przez osoby będące byłymi wspólnikami spółek cywilnych mogą ulec zmniejszeniu dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług. Zwrot nadpłaty jest dokonywany 

w ciężar dochodów z danego podatku i zmniejsza te dochody. Kwota objęta przedmiotowymi 

wnioskami złożonymi w latach 2004 – 2010 wyniesie około 1 mln zł. O taką kwotę mogą 

zmniejszyć się dochody budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług (klasyfikowane 

w rozdziale 75652 paragraf 14). Natomiast w odniesieniu do budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków 

transportowych, podatku rolnego oraz podatku leśnego, w związku ze złożonymi wnioskami 

o stwierdzenie nadpłaty przez osoby będące byłymi wspólnikami spółek cywilnych zmniejszą 

się nieznacznie. 
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2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych 

Projekt założeń do ustawy został poddany szerokim konsultacjom społecznym, w tym przede 

wszystkim z organizacjami przedsiębiorców oraz związkami zawodowymi. 

Grupa podmiotów uczestniczących w konsultacjach społecznych: 

1) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, 

2) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 

3) Forum Związków Zawodowych, 

4) Konfederacja Pracodawców Polskich, 

5) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 

6) Business Centre Club, 

7) Krajowa Rada Doradców Podatkowych, 

8) Związek Banków Polskich, 

9) Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. 

W toku uzgodnień główne wątpliwości i uwagi zgłaszane przez partnerów społecznych 

dotyczyły: 

− negatywnej oceny projektowanej zmiany w zakresie zwiększenia częstotliwości 

przekazywania informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych (PKPP 

„Lewiatan”, Związek Banków Polskich, Konfederacja Pracodawców Polskich). 

Częściowo uwzględniono powyższe uwagi – rezygnując z propozycji przekazywania 

przedmiotowych informacji co 7 dni roboczych na rzecz 14-dniowego okresu 

sprawozdawczego, 

− uzupełnienia przepisów o przedawnieniu zobowiązań podatkowych o przepisy dotyczące 

przedawnienia straty podatkowej oraz kwot podatków od towarów i usług (PKPP 

„Lewiatan”). Nie uwzględniono powyższej uwagi, wychodząc z założenia, że celem 

projektu jest tylko usunięcie wątpliwości związanych ze stosowaniem art. 70 § 6 ustawy – 

Ordynacja podatkowa, 

− konieczności wprowadzenia odpowiednio długiego vacatio legis dla schematów XML, co 

ma pozwolić na przeprojektowanie aplikacji używanych do przesyłania deklaracji 

w formie elektronicznej oraz wdrożenie tych zmian przez kancelarie podatkowe (Krajowa 

Rada Doradców Podatkowych). Postulat sygnalizujący o konieczności wprowadzenia 
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dłuższego vacatio legis uznano za słuszny, a odnosząc się do pozostałych propozycji 

zauważa się, że na bieżąco są podejmowane działania mające na celu poprawę w obszarze 

planowania i definiowania zmian oraz automatyzowanie procesu wytwórczego 

schematów XSD, 

− publikacji tzw. pliku „co nowego” (Krajowa Rada Doradców Podatkowych) – 

standardowego rozwiązania stosowanego przy aktualizacji oprogramowania oraz 

usprawnień związanych z funkcjonowaniem portalu e-deklaracje. Wydaje się, że 

zaproponowane rozwiązania są słuszne, ale nie wymagają zmian legislacyjnych. 

3. Wpływ na rynek pracy 

Ze względu na przedmiot regulacji proponowane rozwiązania nie wpłyną bezpośrednio na 

rynek pracy. 

4. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw 

Rozszerzenie zakresu informacji pozyskiwanych przez organy podatkowe może spowodować 

wzrost obowiązków podmiotów zobowiązanych do ich przekazywania (banki i spółdzielcze 

kasy  oszczędnościowo-kredytowe). Przyznając, że nieznacznie wzrosną koszty administra-

cyjne, należy założyć, że te dodatkowe koszty będą bez istotnego znaczenia dla kondycji 

finansowej tej grupy przedsiębiorców. 

5. Wpływ na sytuację i rozwój regionalny 

Proponowane rozwiązania nie będą wywierać wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

6. Źródła finansowania 

Wejście w życie ustawy pociągnie za sobą koszty finansowe związane ze zwrotem nadpłaty 

byłym wspólnikom. Wnioski byłych wspólników o zwrot nadpłaty w podatku od towarów 

i usług, które zostały złożone w latach 2004 – 2010, dotyczą kwoty ok. 1 mln zł. Środki 

finansowe na zwrot nadpłat w podatku od towarów i usług byłym wspólnikom będą 

pochodziły z budżetu państwa – rozdział 75652 paragraf 14. Natomiast środki finansowe na 

zwrot nadpłat w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku 

rolnego oraz podatku leśnego ww. osobom będą pochodziły z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego. Skutki budżetowe w zakresie jednostek samorządu terytorialnego nie są 

możliwe do oszacowania, ale należy przyjąć, że będą mniejsze niż w przypadku podatku od 

towarów i usług. 

19/05/BS 



L
,,fŁ|i l

l iffi
Spraw Zagranicznych

- ero 4-q#{- ffi- lo/akr/3

Warszaw -łC kwietnia 2010 r.i\ł[inister

DPU E

5ą-8]]-

dot,: RM-l 0-t59-09 z 26.04.20I 0 r,

Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady k[inistrÓw

opinia o zgodności z pr*wgm Unii Europejskiej praiektu astawy o zntianie ustawy _
ordynacja podatkoh)a orilz o zmianie usłał+ly o zasadach ewidencji i idenĘlikacji
podatnikÓw i pfutnikÓw u,yrażona na podstewie *rt. 13 ust. 3 pkt ?, ustawy z dnig
4 wreeśnit t997 r. o dzialach adrninistracji rządowej (De U. z 2007 r' Nr 65' poz.437
zpÓżn. zm.) przez rninisĘ'a wlaściwego do spraw czlonkosfwa Rzecrypospolitej Polskiej
w Unii Europejskicj

Szanow ny Pani e Mi nis trze,

w zwiąpku z przedłozonym projektem projektu ustawy o zmianie ustawy
ordynacja podałknwa oraz o zmianie usląll|y o zasadach eu,idencji i identyfikacji podatnikÓu,
i plalnikrjw pozwalarn sobię wyrazić ponizseą opinię.

Frojekt ustawy jcst zgodny r prawerm Umii EuropejskEej"

Z polłlazoniem

Do rviadoĘości:
Pan Jan Vincent-Rostowski
Ministcr Finansow



 1 
 

                              Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

  z dnia                            2010 r. 

w sprawie  sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu 
elektronicznego, którymi powinny być opatrzone 

 
Na podstawie art. 3b § 2 pkt 2 i 3 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. Rozporządzenie określa: 
 1) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 
 2) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy 

deklaracji lub podań. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
 1) formacie danych XML (XSD) - rozumie się przez to format danych określony w 

przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766); 

 2) protokole komunikacyjnym sieci WWW (HTTP) - rozumie się przez to protokół 
komunikacyjny określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1; 

 3) protokole szyfrującym dla sieci WWW (SSL) - rozumie się przez to protokół szyfrujący 
określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1; 

 4) protokole wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP) - rozumie się przez to 
protokół wywoływania określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1; 

 5) języku opisu usług sieciowych (WSDL) - rozumie się przez to język opisu określony w 
przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1; 

 6) strukturze logicznej dokumentu elektronicznego - rozumie się przez to strukturę logiczną 
określoną w § 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. 
w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów 
elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651); 

 7) urzędowym poświadczeniu odbioru - rozumie się przez to urzędowe poświadczenie 
określone w § 2 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 6. 

§ 3. Deklaracje i podania są 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 protokół komunikacyjny sieci 
WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL). 

§ 4. Strukturę logiczną urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji lub podania określa 
załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 5. 1. Deklaracje i podania są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)). 
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2. Sposób opatrywania deklaracji i podań bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu określa załącznik nr 2 do 
rozporządzenia. 

§ 6.  1. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 
2008 (PIT-37) może być przesyłane bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu 
elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
2. Szczegółowy sposób przesyłania zeznania, o którym mowa w ust. 1, jest określony w 
załączniku nr 3 do rozporządzenia. 
3. Zeznanie, o którym mowa w ust. 1, jest opatrywane podpisem elektronicznym 
nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, określonym w 
załączniku nr 4 do rozporządzenia. 

§ 7. 1. Bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu mogą być przesyłane następujące zeznania 
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009: 
 1) (PIT-36); 
 2) (PIT-36L); 
 3) (PIT-37); 
 4) (PIT-38); 
 5) (PIT-39). 
2. Szczegółowy sposób przesyłania zeznań, o których mowa w ust. 1, jest określony w 
załączniku nr 5 do rozporządzenia. 
3. Zeznania, o których mowa w ust. 1, są opatrywane podpisem elektronicznym 
nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, określonym w 
załączniku nr 6 do rozporządzenia. 

§ 8. Strukturę logiczną podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 6 ust. 3 oraz § 7 ust. 3, 
określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. 
 
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.    
  
 
        Minister Finansów  
 
 
W porozumieniu:  
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  
 
_______________________ 
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, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, 
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209,  
poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362 , Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 
1317,  Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676. 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 
2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 37. 
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Załącznik Nr 1  

Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru 
deklaracji lub podania 

 
 
Nazwa pliku XSD: 
http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Potwierdzenie/Potwierdzenie_v2-0.xsd 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL"> 
 <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/ElementarneTypyDanych_v2-0.xsd"/> 
 <xsd:simpleType name="TLogiczny"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Typ logiczny</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:restriction base="xsd:boolean"> 
   <xsd:whiteSpace value="collapse"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:element name="Potwierdzenie"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Element główny potwierdzenia</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="NazwaPodmiotuPrzyjmujacego" type="TZnakowy" 
fixed="Ministerstwo Finansów"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Nazwa podmiotu przyjmującego 
dokument elektroniczny</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="NumerReferencyjny" type="TZnakowy"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Identyfikator złożonego dokumentu 
nadany przez CRD</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="SkrotDokumentu" type="TZnakowy"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Wartość funkcji skrótu złożonego 
dokumentu - identyczna z wartością użytą do podpisu składanego dokumentu</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="SkrotZlozonejStruktury"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Wartość funkcji skrótu dokumentu w 
postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym)</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="NazwaStrukturyLogicznej" type="TZnakowy"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Nazwa pliku XSD struktury logicznej 
dotycząca złożonego dokumentu</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="DataWplyniecia" type="TDataCzas"> 
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     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Data wpłynięcia dokumentu do 
systemu informatycznego administracji podatkowej (data ze stempla czasu)</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="StempelCzasu" type="TZnakowy"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Treść stempla czasu w postaci 
zakodowanej algorytmem Base64</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="NIP1" type="TNrNIP"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Numer NIP podmiotu, występującego 
jako pierwszy na deklaracji lub wniosku</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="NIP2" type="TNrNIP" minOccurs="0"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Numer NIP podmiotu, występującego 
jako drugi na deklaracji lub wniosku</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="Przyjeto" type="TLogiczny"/> 
    <xsd:element name="Blad" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:simpleContent> 
       <xsd:extension base="TZnakowy"> 
        <xsd:attribute name="Kod" 
type="TZnakowy"/> 
       </xsd:extension> 
      </xsd:simpleContent> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
</xsd:schema> 
 

     Załącznik nr 2  

Sposób opatrywania deklaracji i podań bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

Przyjmuje się następujące zasady opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu deklaracji: 
 1) Deklaracje opatruje się podpisem elektronicznym z wykorzystaniem jednego z formatów określonych 

przez: 
a) specyfikację techniczną ETSI TS 101 903 XML Advanced Electronic Signatures (XAdES Basic 

Electronic Signature, w skrócie XAdES-BES) wydaną przez European Telecommunications Standards 
Institute, w którym do przygotowania formy kanonicznej deklaracji wykorzystano standardową metodę 
wyspecyfikowaną w standardzie XMLDSIG oraz treść podpisywanej deklaracji została umieszczona w 
elemencie ds:Object. Atrybut Id dla elementu ds:Object zawierającego deklarację musi przyjmować 
wartość "Dokument", 

b) dokument PKCS#7 Cryptographic Message Syntax Standard wydany przez RSA Security; 
 2) Algorytmem bezpiecznego podpisu elektronicznego jest Sha-1WithRSAEncryption, którego specyfikacja 

techniczna jest jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu: identyfikator iso(1) 
member-body(2) US(840) rsadsi(113549) pkcs(1) 1 5; 



 5 
 

 3) Algorytmem szyfrowania jest RSA, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez 
następujący identyfikator obiektu: identyfikator joint-iso-ccitt(2) ds(5) module(1) algorithm(8) 
encryptionAlgorithm(1) 1; 

 4) Funkcją skrótu jest SHA-1, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez 
następujący identyfikator obiektu: identyfikator iso(1) identifiedOrganization(3) oIW(14) oIWSecSig(3) 
oIWSecAlgorithm(2) 26; 

 5) Kwalifikowany certyfikat zawiera w polu identyfikatora podmiotu "subject" przynajmniej następujące 
atrybuty: nazwa kraju, nazwisko, imię(imiona), numer seryjny; 

 6) Wykorzystany zostanie certyfikat kwalifikowany; 
 7) Formaty, o których mowa w pkt 1, zawierają w szczególności: 

- dla pkt 1a parametry identyfikujące jednoznacznie certyfikat kwalifikowany podmiotu podpisującego 
(tj. nazwa wystawcy certyfikatu i jego numer seryjny oraz wartość skrótu SHA-1 z certyfikatu), który 
musi zostać użyty podczas weryfikacji podpisu, są umieszczone w atrybucie podpisanym, którego 
specyfikacja techniczna jest określona poprzez następujący znacznik: SigningCertificate oraz treść 
kwalifikowanego certyfikatu X.509 jest umieszczona w elemencie ds:X509Data, zawartym w 
elemencie Keylnfo, 

- dla pkt 1b jako podpisany atrybut, "certyfikat podpisującego", na który składa się treść 
kwalifikowanego certyfikatu X.509, służącego do weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego 
osoby składającej deklarację. 

Załącznik Nr 3 

Szczegółowy sposób przesyłania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku 
podatkowym 2008 (PIT-37) bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

Przyjmuje się następujący szczegółowy sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2008 (PIT-37), zwanego 
dalej "zeznaniem za rok podatkowy 2008 (PIT-37)", bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu 
elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu: 
 1) Minister Finansów, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, 

udostępnia dla zeznania za rok podatkowy 2008 (PIT-37): 
a) reguły kontroli poprawności danych zeznania, 
b) opis sposobu weryfikacji poprawności urzędowego poświadczenia odbioru i integralności zeznania, 
c) specyfikację interfejsu służącego do złożenia zeznania. 

 2) Zeznanie za rok podatkowy 2008 (PIT-37) bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu 
elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu składa się w strukturze 
logicznej określonej schematem XML oraz spełniającej reguły kontroli poprawności danych udostępnione 
przez Ministra Finansów. 

 3) Urzędowe poświadczenie odbioru w rozumieniu § 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów 
elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651) wydane przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej po przeprowadzeniu prawidłowej 
weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych oraz autentyczności zeznania: 
a) zapewnia integralność złożonego zeznania zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania 
dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, 

b) stanowi dowód i potwierdza termin złożenia zeznania. 
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Załącznik nr 4 

Podpis elektroniczny nieweryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu do opatrywania 
zeznań za rok podatkowy 2008 

 1) Podpis elektroniczny zapewniający autentyczność zeznania za rok podatkowy 2008 (PIT-37) oparty jest na 
zestawie następujących cech informacyjnych podatnika składającego zeznanie: 
a) numer NIP, 
b) imię (pierwsze), 
c) nazwisko, 
d) numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer), 
e) data urodzenia, 
f) kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok 2007, o której mowa w 

pkt 2, albo wartość "0" (zero), w przypadku gdy za rok 2007 nie zostało złożone żadne z zeznań lub 
rocznych obliczeń podatku za rok 2007 wymienionych w pkt 2. 

 2) Za kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok 2007 uważa się: 
a) kwotę z poz. 44 z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i 

należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2007 (PIT-28), 
b) kwotę z poz. 80 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 

2007 (PIT-36) albo kwotę z poz. 123, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2007 występuje jako małżonek, 
c) kwotę z poz. 23 lub poz. 28 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku 

podatkowym 2007 (PIT-36L), 
d) kwotę z poz. 58 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 

2007 (PIT-37) albo kwotę z poz. 85, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2007 występuje jako małżonek, 
e) kwotę z poz. 24 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 

2007 (PIT-38), 
f) kwotę z poz. 64 z rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku 

podatkowym 2007 (PIT-40), 
g) kwotę z poz. 33 z rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy 2007 (PIT-40A). 

 
Załącznik Nr 5 

Szczegółowy sposób przesyłania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku 
podatkowym 2009 (PIT-36), (PIT -36l), PIT -37), (PIT -38) oraz (PIT -39) bez konieczności stosowania 

bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

Przyjmuje się następujący szczegółowy sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 (PIT-36), (PIT-36L), 
(PIT-37), (PIT-38) oraz (PIT-39), zwanych dalej "zeznaniami za rok podatkowy 2009", bez konieczności 
stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu: 
 1) Minister Finansów, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, 

udostępnia dla zeznań za rok podatkowy 2009: 
a) reguły kontroli poprawności danych poszczególnych zeznań, 
b) opis sposobu weryfikacji poprawności urzędowego poświadczenia odbioru i integralności 

poszczególnych zeznań, 
c) specyfikację interfejsu służącego do złożenia poszczególnych zeznań. 

 2) Zeznania za rok podatkowy 2009, bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego 
weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, składa się w strukturze logicznej 
określonej schematem XML oraz spełniającej reguły kontroli poprawności danych udostępnione przez 
Ministra Finansów. 

 3) Urzędowe poświadczenie odbioru, w rozumieniu § 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów 
elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651), wydane przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej po przeprowadzeniu prawidłowej 
weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych oraz autentyczności zeznania: 
a) zapewnia integralność złożonego zeznania zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania 
dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, 

b) stanowi dowód i potwierdza termin złożenia zeznania. 
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Załącznik Nr 6   

Podpis elektroniczny nieweryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu do opatrywania 
zeznań za rok podatkowy 2009 

 1) Podpis elektroniczny zapewniający autentyczność zeznań za rok podatkowy 2009 oparty jest na zestawie 
następujących cech informacyjnych podatnika składającego zeznanie: 
a) numer NIP, 
b) imię (pierwsze), 
c) nazwisko, 
d) numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer), 
e) data urodzenia, 
f) kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok 2008, o której mowa w 

pkt 2, albo wartość "0" (zero), w przypadku gdy za rok 2008 nie zostało złożone żadne z zeznań lub 
rocznych obliczeń podatku za rok 2008 wymienionych w pkt 2. 

 2) Za kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok 2008 uważa się: 
a) kwotę z poz. 44 z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i 

należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2008 (PIT-28), 
b) kwotę z poz. 84 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 

2008 (PIT-36) albo kwotę z poz. 127, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2008 występuje jako małżonek, 
c) kwotę z poz. 24 lub poz. 29 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku 

podatkowym 2008 (PIT-36L), 
d) kwotę z poz. 62 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 

2008 (PIT-37) albo kwotę z poz. 89, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2008 występuje jako małżonek, 
e) kwotę z poz. 25 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 

2008 (PIT-38), 
f) kwotę z poz. 64 z rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku 

podatkowym 2008 (PIT-40), 
g) kwotę z poz. 33 z rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy 2008 (PIT-40A). 

 

Załącznik nr 7  

Struktura logiczna podpisu elektronicznego nieweryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu do opatrywania zeznań  

 
Nazwa pliku XSD: 
SIG-2008_v1-1.xsd 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xsd:element name="DaneAutoryzujace"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Element użyty do autoryzacji deklaracji składanych do systemu 
e-Deklaracje od 01.01.2010 r.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="NIP"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej 
(NIP)</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
     <xsd:simpleType> 
      <xsd:restriction base="xsd:string"> 
       <xsd:whiteSpace value="collapse"/> 
       <xsd:pattern value="[1-9]((\d[1-9])|([1-
9]\d))\d{7}"/> 
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      </xsd:restriction> 
     </xsd:simpleType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="ImiePierwsze"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
     <xsd:simpleType> 
      <xsd:restriction base="xsd:normalizedString"> 
       <xsd:minLength value="1"/> 
       <xsd:maxLength value="30"/> 
       <xsd:whiteSpace value="collapse"/> 
      </xsd:restriction> 
     </xsd:simpleType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="Nazwisko"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
     <xsd:simpleType> 
      <xsd:restriction base="xsd:normalizedString"> 
       <xsd:minLength value="1"/> 
       <xsd:maxLength value="81"/> 
       <xsd:whiteSpace value="collapse"/> 
      </xsd:restriction> 
     </xsd:simpleType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="DataUrodzenia"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
     <xsd:simpleType> 
      <xsd:restriction base="xsd:date"> 
       <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/> 
       <xsd:whiteSpace value="collapse"/> 
      </xsd:restriction> 
     </xsd:simpleType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="PESEL" minOccurs="0"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
     <xsd:simpleType> 
      <xsd:restriction base="xsd:string"> 
       <xsd:whiteSpace value="collapse"/> 
       <xsd:pattern value="\d{11}"/> 
      </xsd:restriction> 
     </xsd:simpleType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="Kwota"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Kwota przychodu za rok 
poprzedzający składany dokument osoby dokonującej autoryzacji</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
     <xsd:simpleType> 
      <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
       <xsd:totalDigits value="16"/> 
       <xsd:whiteSpace value="collapse"/> 
       <xsd:fractionDigits value="2"/> 
       <xsd:minInclusive value="0"/> 
      </xsd:restriction> 



 9 
 

     </xsd:simpleType> 
    </xsd:element> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
</xsd:schema> 
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Uzasadnienie 

  
Projektowaną ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o 
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w art. 3b w § 2 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) zostanie 
uchylony pkt 1. W związku ze zmianą upoważnienia zawartego w ww. przepisie zachodzi 
konieczność wydania nowego rozporządzenia. Zgodnie ze znowelizowanym art. 3b § 2 pkt 2 i 3 
ustawy – Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  
2) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy 

deklaracji.  
Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa w art. 3b § 2 pkt 2 i 
3 ustawy – Ordynacja podatkowa. Przepisy projektowanego rozporządzenia stanowią powielenie  
dotychczasowych regulacji zawartych w § 2 oraz § 4-6c i załącznikach nr 2-3b oraz nr 3d-3f 
obwiązującego rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury 
logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi 
powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 246, poz. 1820, z późn. zm.). 
 
Deklaracje i podania będą 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 użyciu protokołu 
szyfrującego dla sieci (SSL) - § 3 projektu rozporządzenia (dotychczasowy § 4). 

Strukturę logiczną urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji i podań określa załącznik nr 
1 (dotychczasowy załącznik nr 2).  

Sposób opatrywania deklaracji i podań bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu został określony w 

załączniku nr 2 (dotychczasowy załącznik nr 3).  
   
Projektowany § 6 (dotychczasowy § 6b) umożliwi przesyłanie bez konieczności stosowania 
bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu za rok 2009:  
1) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36), 
2) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36L), 
3) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-37),  
4) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-38),  
5) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-39). 
Szczegółowy sposób przesyłania ww. zeznań jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia 
(dotychczasowy załącznik nr 3d). 
 
W załączniku nr 6 (dotychczasowy załącznik nr 3e) został określony podpis elektroniczny 
nieweryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  
Podpis elektroniczny zapewniający autentyczność zeznań za rok podatkowy 2009 (PIT-36, PIT-36L, 
PIT-37, PIT-38, PIT-39) oparty jest na zestawie następujących cech informacyjnych podatnika 
składającego zeznanie: 

1) numer NIP, 
2) imię (pierwsze), 
3) nazwisko, 
4) numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer), 
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5) data urodzenia, 
6) kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok 2008 lub 

wartość „0” (zero) w przypadku gdy za rok 2008 nie zostało złożone zeznanie lub roczne 
obliczenie podatku za rok 2008.  

 
Natomiast § 5 (dotychczasowy § 6a) projektu rozporządzenia umożliwi przesyłanie zeznania PIT-37 
za rok 2008 bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wprawdzie termin do złożenia ww. zeznania już 
upłynął, ale w celu zachowania spójności systemu e-Deklaracje jest zasadne zachowanie możliwości 
złożenia tego zeznania.  
 
Struktura logiczna podpisu elektronicznego nieweryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu została określona w załączniku nr 7 do rozporządzenia (dotychczasowy załącznik nr 3f). 
Zeznanie roczne PIT-37 za rok 2008 oraz zeznania roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 
za rok 2009 opatrzone podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu są składane przy wykorzystaniu struktur logicznych określonych 
odpowiednio w załącznikach nr 12, 14, 11, 13 i 48 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 
grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, 
sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 2, poz. 9), które zachowuje moc do dnia 31 grudnia 2010 r.  
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Ocena skutków regulacji  

 
I. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie      
Przepisy rozporządzenia dotyczą podatników i płatników, którzy będą składać deklaracje za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej.  

II. Konsultacje społeczne   
W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie przekazany do 
zaopiniowania przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.  

 
III. Zakres oceny skutków regulacji 
 
Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego - projektowane rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia dochodów 
podmiotów sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego; nie spowoduje również zmniejszenia wydatków jednostek samorządu terytorialnego. 
Składanie deklaracji w formie elektronicznej umożliwi automatyzację czynności związanych z ich 
wprowadzeniem do systemu POLTAX, co spowoduje zmniejszenie wydatków urzędów skarbowych. 
Nie jest jednak możliwe oszacowanie skali zainteresowania podatników tą formą składania zeznań, co 
powoduje, że nie jest również możliwe określenie skutków finansowych związanych ze 
zmniejszeniem wydatków budżetu państwa (wydatków urzędów skarbowych).   
 
Wpływ regulacji na rynek pracy - przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na rynek pracy. 
 
Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw – przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  
 
Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny - przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na 
sytuację i rozwój regionalny. 
 
IV. Informacja o udostępnieniu projektu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz o podmiotach, 
które wyraziły zainteresowanie pracami nad projektem  
Ponadto tekst projektu rozporządzenia, przed przekazaniem do uzgodnień międzyresortowych, 
zostanie zamieszczony na stronie BIP, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).  
 
V. Źródła finansowania – Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (projekt e-Deklaracje 2). Projekt e-Deklaracje 2 jest projektem 
wieloletnim i nie jest możliwe wyodrębnienie kwot środków związanych z rozwiązaniami 
wprowadzanymi niniejszym projektem.  

VI. Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej 
Materia regulowana przedmiotowym rozporządzeniem nie jest objęta zakresem prawa Unii 
Europejskiej. 
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        Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia                         2010 r. 

w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, 
którymi powinny być opatrzone 

 

Na podstawie art. 10b ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach 
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. 
zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) sposób przesyłania zgłoszeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 
2) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy 

zgłoszeń. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
 1) formacie danych XML (XSD) - rozumie się przez to format danych określony w 

przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766); 

 2) protokole komunikacyjnym sieci WWW (HTTP) - rozumie się przez to protokół 
komunikacyjny określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1; 

 3) protokole szyfrującym dla sieci WWW (SSL) - rozumie się przez to protokół szyfrujący 
określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1; 

 4) protokole wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP) - rozumie się przez to 
protokół wywoływania określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1; 

 5) języku opisu usług sieciowych (WSDL) - rozumie się przez to język opisu określony w 
przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1; 

 6) strukturze logicznej dokumentu elektronicznego - rozumie się przez to strukturę logiczną 
określoną w § 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. 
w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów 
elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651); 

 7) urzędowym poświadczeniu odbioru - rozumie się przez to urzędowe poświadczenie 
określone w § 2 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 6. 

§ 3. Zgłoszenia są 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 protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTP), 
szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL). 

§ 4. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru zgłoszenia jest określona w 
załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

§ 5. 1. Zgłoszenia są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)). 
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2. Sposób opatrywania zgłoszeń bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest określony w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia. 
 
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   
 
  
 

Minister Finansów  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W porozumieniu:  
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
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 14, poz. 113, z 2006 
r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11,  
Nr 18, poz. 97 i Nr 166, poz.  1317. 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 
1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 
2009 r. Nr 18, poz. 37. 
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Załącznik Nr 1  
Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru zgłoszenia 

 
 
Nazwa pliku XSD: 
http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Potwierdzenie/Potwierdzenie_v2-0.xsd 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL"> 
 <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/ElementarneTypyDanych_v2-0.xsd"/> 
 <xsd:simpleType name="TLogiczny"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Typ logiczny</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:restriction base="xsd:boolean"> 
   <xsd:whiteSpace value="collapse"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:element name="Potwierdzenie"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Element główny potwierdzenia</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="NazwaPodmiotuPrzyjmujacego" type="TZnakowy" 
fixed="Ministerstwo Finansów"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Nazwa podmiotu przyjmującego 
dokument elektroniczny</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="NumerReferencyjny" type="TZnakowy"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Identyfikator złożonego dokumentu 
nadany przez CRD</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="SkrotDokumentu" type="TZnakowy"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Wartość funkcji skrótu złożonego 
dokumentu - identyczna z wartością użytą do podpisu składanego dokumentu</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="SkrotZlozonejStruktury"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Wartość funkcji skrótu dokumentu w 
postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym)</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="NazwaStrukturyLogicznej" type="TZnakowy"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Nazwa pliku XSD struktury logicznej 
dotycząca złożonego dokumentu</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="DataWplyniecia" type="TDataCzas"> 
     <xsd:annotation> 
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      <xsd:documentation>Data wpłynięcia dokumentu do 
systemu informatycznego administracji podatkowej (data ze stempla czasu)</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="StempelCzasu" type="TZnakowy"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Treść stempla czasu w postaci 
zakodowanej algorytmem Base64</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="NIP1" type="TNrNIP"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Numer NIP podmiotu, występującego 
jako pierwszy na deklaracji lub wniosku</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="NIP2" type="TNrNIP" minOccurs="0"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Numer NIP podmiotu, występującego 
jako drugi na deklaracji lub wniosku</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="Przyjeto" type="TLogiczny"/> 
    <xsd:element name="Blad" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:simpleContent> 
       <xsd:extension base="TZnakowy"> 
        <xsd:attribute name="Kod" 
type="TZnakowy"/> 
       </xsd:extension> 
      </xsd:simpleContent> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
</xsd:schema> 
 

     Załącznik nr 2  

Sposób opatrywania zgłoszeń  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

Przyjmuje się następujące zasady opatrywania zgłoszeń bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu: 
 1) Zgłoszenia opatruje się podpisem elektronicznym z wykorzystaniem jednego z formatów określonych 

przez: 
a) specyfikację techniczną ETSI TS 101 903 XML Advanced Electronic Signatures (XAdES Basic 

Electronic Signature, w skrócie XAdES-BES) wydaną przez European Telecommunications Standards 
Institute, w którym do przygotowania formy kanonicznej deklaracji wykorzystano standardową metodę 
wyspecyfikowaną w standardzie XMLDSIG oraz treść podpisywanej deklaracji została umieszczona w 
elemencie ds:Object. Atrybut Id dla elementu ds:Object zawierającego zgłoszenie musi przyjmować 
wartość "Dokument", 

b) dokument PKCS#7 Cryptographic Message Syntax Standard wydany przez RSA Security; 
 2) Algorytmem bezpiecznego podpisu elektronicznego jest Sha-1WithRSAEncryption, którego specyfikacja 

techniczna jest jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu: identyfikator iso(1) 
member-body(2) US(840) rsadsi(113549) pkcs(1) 1 5; 
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 3) Algorytmem szyfrowania jest RSA, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez 
następujący identyfikator obiektu: identyfikator joint-iso-ccitt(2) ds(5) module(1) algorithm(8) 
encryptionAlgorithm(1) 1; 

 4) Funkcją skrótu jest SHA-1, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez 
następujący identyfikator obiektu: identyfikator iso(1) identifiedOrganization(3) oIW(14) oIWSecSig(3) 
oIWSecAlgorithm(2) 26; 

 5) Kwalifikowany certyfikat zawiera w polu identyfikatora podmiotu "subject" przynajmniej następujące 
atrybuty: nazwa kraju, nazwisko, imię(imiona), numer seryjny; 

 6) Wykorzystany zostanie certyfikat kwalifikowany; 
 7) Formaty, o których mowa w pkt 1, zawierają w szczególności: 

- dla pkt 1a parametry identyfikujące jednoznacznie certyfikat kwalifikowany podmiotu podpisującego 
(tj. nazwa wystawcy certyfikatu i jego numer seryjny oraz wartość skrótu SHA-1 z certyfikatu), który 
musi zostać użyty podczas weryfikacji podpisu, są umieszczone w atrybucie podpisanym, którego 
specyfikacja techniczna jest określona poprzez następujący znacznik: SigningCertificate oraz treść 
kwalifikowanego certyfikatu X.509 jest umieszczona w elemencie ds:X509Data, zawartym w 
elemencie Keylnfo, 

- dla pkt 1b jako podpisany atrybut, "certyfikat podpisującego", na który składa się treść 
kwalifikowanego certyfikatu X.509, służącego do weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego 
osoby składającej deklarację. 
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Uzasadnienie 
  

Projektowaną ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o 
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w art. 10b w ust. 2 ustawy z dnia 13 
października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) zostanie uchylony pkt 1. Wobec powyższego w związku 
ze zmianą upoważnienia zawartego w ww. przepisie zachodzi konieczność wydania nowego 
rozporządzenia. Zgodnie ze znowelizowanym art. 10b ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o zasadach ewidencji i 
identyfikacji podatników i płatników minister właściwy do spraw finansów publicznych w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób przesyłania zgłoszeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  
2) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy zgłoszeń.  

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa w art. 10b ust. 2 pkt 
2 i 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Przepisy 
projektowanego rozporządzenia stanowią powielenie  dotychczasowych regulacji zawartych w § 2 
oraz § 4-6 i załącznikach nr 2-3 obwiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 
2008 r. w sprawie struktury logicznej zgłoszeń, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu 
elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2009 r. Nr 2, poz. 10). 
 
Zgłoszenia będą 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 użyciu protokołu szyfrującego 
dla sieci (SSL) - § 3 projektu rozporządzenia (dotychczasowy § 4). 

Strukturę logiczną urzędowego poświadczenia odbioru zgłoszeń określa załącznik nr 1 
(dotychczasowy załącznik nr 2).  

Sposób opatrywania zgłoszeń bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu został określony w załączniku nr 2 (dotychczasowy załącznik 
nr 3).  
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Ocena skutków regulacji  
 

I. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie      
Przepisy rozporządzenia dotyczą podatników i płatników, którzy będą składać zgłoszenia za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej.  

II. Konsultacje społeczne   
W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie przekazany do 
zaopiniowania przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.  

 
III. Zakres oceny skutków regulacji 
 
Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego - projektowane rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia dochodów 
podmiotów sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego; nie spowoduje również zmniejszenia wydatków jednostek samorządu terytorialnego. 
Składanie zgłoszeń w formie elektronicznej umożliwi automatyzację czynności związanych z ich 
wprowadzeniem do systemu Krajowej Ewidencji Podatników, co spowoduje zmniejszenie wydatków 
urzędów skarbowych. Nie jest jednak możliwe oszacowanie skali zainteresowania podatników tą 
formą składania zgłoszeń, co powoduje, że nie jest również możliwe określenie skutków finansowych 
związanych ze zmniejszeniem wydatków budżetu państwa (wydatków urzędów skarbowych).   
 
Wpływ regulacji na rynek pracy - przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na rynek pracy. 
 
Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw – przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  
 
Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny - przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na 
sytuację i rozwój regionalny. 
 
IV. Informacja o udostępnieniu projektu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz o podmiotach, 
które wyraziły zainteresowanie pracami nad projektem  
Ponadto tekst projektu rozporządzenia, przed przekazaniem do uzgodnień międzyresortowych, 
zostanie zamieszczony na stronie BIP, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).  
 
V. Źródła finansowania – Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (projekt e-Deklaracje 2). Projekt e-Deklaracje 2 jest projektem 
wieloletnim i nie jest możliwe wyodrębnienie kwot środków związanych z rozwiązaniami 
wprowadzanymi niniejszym projektem.  

VI. Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej 
Materia regulowana przedmiotowym rozporządzeniem nie jest objęta zakresem prawa Unii 
Europejskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20/05/BS 
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