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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 26 września 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  

oraz niektórych innych ustaw 

 

 (druk nr 721) 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)  

 

Art. 35. 

1. Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane: 

1)   osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z 

zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent, 

2)   jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki 

organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów, 

3)   organy zatrudnienia - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy, 

3a)  wojewódzkie urzędy pracy - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, 

4)   areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej tymczasowo 

aresztowanym oraz skazanym, 

5)   spółdzielnie - od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, 

zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni, 

6)   oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - od wypłacanych żołnierzom świadczeń 

pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

7)   centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i 

motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, 

poz. 1211), 

8)   podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką - od świadczeń pieniężnych 

wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z 

dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich 

9)   (uchylony) 

- pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa 

w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b. 

2. Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia 

przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne 

należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, 
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dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i 

wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w 

nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce. 

3. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala 

się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od 

emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty. 

3a. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 3, może wpłacić 

płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą przez 

płatnika. 

4. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę, o której mowa w 

art. 32 ust. 3, jeżeli zaliczkę pobierają płatnicy określeni w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, a podatnik 

przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w 

którym zaczął osiągać takie dochody, złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego 

wzoru, że nie osiąga równocześnie innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 30-

30c oraz art. 30e. 

5. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a, pobiera się, stosując 

najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, 

pomniejszoną o kwotę, o której mowa w art. 32 ust. 3. 

6. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6 i 8, pobiera się, stosując 

najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w ust. 3-8, 

zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, 

pobranej w tym miesiącu przez płatnika ze środków podatnika. 

[10. Płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w terminie 

do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację o 

wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i przekazać ją podatnikowi 

oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 

miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzeżeniem art. 37.] 

<10. Płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w 

terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem 

art. 45ba ust. 4, sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według 

ustalonego wzoru, i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym 

kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 

podatnika, z zastrzeżeniem art. 37.> 

11. (uchylony). 

 

Art. 37. 

1. Jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy określeni w art. 31, art. 

33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku 
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następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru, 

które traktuje się na równi z zeznaniem, że: 

1)   poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem 

dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e, 

2)   nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 2-4, 

3)   nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 6 

ust. 2 lub 4, 

4)   (uchylony), 

5)   nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 

5 

- płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru, roczne obliczenie 

podatku, na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w 

roku podatkowym. 

1a. Przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w ust. 1, płatnik: 

1)   uwzględnia koszty, o których mowa w art. 22 ust. 11; 

2)   odlicza od dochodu pobrane w ciągu roku składki na ubezpieczenia społeczne, o 

których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a; 

3)   na wniosek podatnika odlicza od dochodu: 

a)  (uchylona), 

b)  zwrócone płatnikowi świadczenia, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 - jeżeli nie 

zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek; 

4)   odlicza od podatku kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 

27b, pobranej w roku podatkowym ze środków podatnika; 

5)   dolicza do podatku obliczonego zgodnie z art. 27 otrzymany za jego pośrednictwem 

zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym 

mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

1b. Podatek wynikający z obliczenia rocznego przez płatnika jest podatkiem dochodowym 

należnym od podatnika za dany rok, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję 

określającą inną wysokość zobowiązania w podatku dochodowym. 

2. (uchylony). 

[3. Roczne obliczenie podatku, o którym mowa w ust. 1, płatnicy sporządzają w terminie do 

końca lutego po upływie roku podatkowego i w tym samym terminie przekazują 

podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których 

mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.] 

<3. Roczne obliczenie podatku, o którym mowa w ust. 1, płatnicy sporządzają 

w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba 

ust. 4, i w tym samym terminie przesyłają podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, 

którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 

podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi 
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skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych.> 

4. Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą zaliczek pobranych 

za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się z dochodu za marzec roku następnego. 

Różnicę tę, na wniosek podatnika, pobiera się z dochodu za kwiecień roku następnego. W 

razie gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub w lutym, różnicę 

pobiera się z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka. Pobraną 

różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla 

płatnika naczelnik urzędu skarbowego, łącznie z zaliczkami za te miesiące. Jeżeli z 

obliczenia rocznego wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec, 

a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w 

gotówce. Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek 

przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji, o której mowa w art. 38 

ust. 1a. 

 

Art. 39. 

1. [W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których 

mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia 

podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w 

przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym 

kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób 

zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z 

zastrzeżeniem ust. 5.] <W terminie do końca lutego roku następującego po roku 

podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, 

art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są 

obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w 

przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, 

którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania 

osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, 

z zastrzeżeniem ust. 5.> Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się 

również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 

i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. 

2. Jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, 

zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w 

terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i 

przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, 

którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób 

zagranicznych, imiennej informacji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. 
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[3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki 

organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są 

obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, 

przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o 

którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne 

informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według 

ustalonego wzoru.] 

<3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki 

organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są 

obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z 

zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, 

którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 

podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi 

skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych  imienne informacje o wysokości dochodu, o 

którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru.> 

4. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, w związku z zamiarem 

opuszczenia przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot, o którym mowa w 

ust. 3, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i 

przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informacji, o 

której mowa w ust. 3. 

4a. Informacje, o których mowa w ust. 3, sporządzane przez podmiot prowadzący rachunki 

zbiorcze, nie obejmują dochodów wymienionych w art. 30b, uzyskanych z papierów 

wartościowych zapisanych na tych rachunkach. 

5. Płatnicy określeni w art. 35 ust. 1 pkt 2 wypłacający podatnikom wyłącznie stypendia, o 

których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, sporządzają jedynie informację, o której mowa w 

art. 35 ust. 10. 

 

Art. 42. 

1. Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz 

kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym 

kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a 

jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia 

działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został 

pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują 

kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. 
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1a. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o 

których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli 

płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, 

gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże 

roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o 

których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, którym kieruje 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. 

Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio. 

2. [W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których 

mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa:] 

<W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, 

z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani 

przesłać podatnikom, o których mowa:> 

1)   w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów 

skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o 

wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego 

wzoru; 

2)   w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów 

skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne 

informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku 

podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4. 

[3. W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem lutego roku 

następującego po roku podatkowym, płatnik przekazuje informacje, o których mowa w ust. 

2, w terminie do dnia zaprzestania działalności.] 

<3. W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem 

terminu dla złożenia informacji, o których mowa w ust. 2, informacje te płatnik 

składa nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.> 

4. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, płatnik, w terminie 14 dni 

od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i 

urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w 

sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imiennej informacji, o której mowa w ust. 

2 pkt 2. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, sporządzają i przekazują również podmioty, o 

których mowa w art. 41, dokonujące wypłat świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 

pkt 46. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty, o 

których mowa w art. 41, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku, o którym mowa w art. 29-30a. Przepisy 

ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 
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7. W informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie wykazuje się przychodów (dochodów) 

wymienionych w art. 42c ust. 5, dla których sporządza się informację, o której mowa w art. 

42c ust. 1. 

8. Jeżeli płatnik, o którym mowa w art. 41 ust. 10, dokonał wypłaty należności z tytułu 

określonego w art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, na rzecz podatników będących osobami 

uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których 

tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której 

mowa w art. 5a pkt 11, przepisów ust. 2-7 nie stosuje się w zakresie dotyczącym takich 

podatników. 

 

[Art. 42a. 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki 

organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują 

wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów 

(przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których 

na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są 

obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są 

obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w 

terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz 

urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca 

zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, 

urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych.] 

<Art. 42a. 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki 

organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które 

dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z 

wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c 

oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano 

poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub 

zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według 

ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego 

roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz 

urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 

miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 

ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.> 

 

Art. 42c. 

1. W terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podmiotu 

wypłacającego przychody (dochody), o których mowa w ust. 5, podmiot ten jest 
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obowiązany przesłać, sporządzone według ustalonego wzoru, imienne informacje o tych 

przychodach (dochodach): 

1)   faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy, któremu wypłaca lub stawia do dyspozycji 

przychody (dochody) i który ze względu na miejsce zamieszkania lub odpowiednio 

siedzibę (miejsce prowadzenia działalności) podlega opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów: 

a)  w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub 

b)  na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi 

Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów 

(dochodów) z oszczędności osób fizycznych; 

[2)   urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w 

sprawach opodatkowania osób zagranicznych.] 

<2) urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.> 

2. Podmiotem wypłacającym, o którym mowa w ust. 1, jest: 

1)   osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która wypłaca lub stawia do dyspozycji przychody (dochody), o których mowa 

w ust. 5, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, na rzecz faktycznego lub 

pośredniego odbiorcy; 

2)   pośredni odbiorca, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, który wypłaca lub stawia do dyspozycji przychody (dochody), o których mowa 

w ust. 5, na rzecz faktycznego odbiorcy. 

3. Faktycznym odbiorcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest osoba fizyczna, która osiąga 

przychody (dochody), o których mowa w ust. 5. 

4. Pośrednim odbiorcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, jest podmiot, któremu są 

wypłacane lub stawiane do dyspozycji przychody (dochody), o których mowa w ust. 5, 

osiągane przez faktycznego odbiorcę, chyba że udokumentuje podmiotowi wypłacającemu, 

że: 

1)   jest osobą prawną inną niż spółki jawne i komandytowe utworzone według prawa 

Królestwa Szwecji (handelsbolag (HB) i kommanditbolag (KB) i Republiki Fińskiej 

(avoin yhtiö (Ay) i kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag i kommanditbolag) lub 

2)   jego dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla 

opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, lub 

3)   jest funduszem inwestycyjnym, lub 

4)   na podstawie wydanego przez właściwy organ zaświadczenia, jest traktowany jako 

fundusz inwestycyjny. 

5. Imienne informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują przychody (dochody): 

1)   z odsetek wypłacanych lub stawianych do dyspozycji, związanych z wierzytelnościami 

wszelkiego rodzaju, a w szczególności ze skarbowych papierów wartościowych, z 

obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z 
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takimi papierami, obligacjami i skryptami dłużnymi, z wyjątkiem opłat karnych za 

opóźnione płatności, 

2)   z odsetek naliczonych lub skapitalizowanych w momencie sprzedaży, zwrotu lub 

umorzenia wierzytelności, o których mowa w pkt 1, 

3)   uzyskane z odsetek, bezpośrednio lub za pośrednictwem pośredniego odbiorcy, 

wypłacane przez: 

a)  podmioty, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, 

b)  przedsiębiorstwa wspólnego inwestowania ustanowione poza terytorium Unii 

Europejskiej, 

4)   uzyskane w związku ze sprzedażą, zwrotem lub umorzeniem akcji, udziałów lub 

jednostek w: 

a)  podmiotach, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, 

b)  przedsiębiorstwach wspólnego inwestowania ustanowionych poza terytorium Unii 

Europejskiej 

- jeżeli zainwestowały one bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty lub 

przedsiębiorstwa, ponad 40% swoich aktywów w wierzytelności, o których mowa w pkt 

1, w zakresie, w jakim przychód (dochód) ten odpowiada zyskom osiąganym 

bezpośrednio lub pośrednio z odsetek w rozumieniu pkt 1 i 2. 

6. W przypadku, gdy podmiot wypłacający nie posiada imiennych informacji dotyczących: 

1)   przychodu (dochodu) uzyskanego z odsetek, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, za 

przychód z odsetek uznaje się całość wypłaconej lub postawionej do dyspozycji kwoty; 

2)   udziału aktywów zainwestowanych w wierzytelności, akcje, udziały lub jednostki, o 

których mowa w ust. 5 pkt 4, uznaje się, że udział aktywów wynosi ponad 40%; jeżeli 

podmiot wypłacający nie jest w stanie określić kwoty przychodu uzyskanego przez 

faktycznego odbiorcę, uznaje się, że przychód odpowiada zyskom ze sprzedaży, zwrotu 

lub umorzenia akcji, udziałów lub jednostek. 

7. Udział procentowy, określony w ust. 5 pkt 4 oraz ust. 6 pkt 2, od dnia 1 stycznia 2011 r. 

wynosi 25%. 

8. Przepisy art. 42 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

imiennych informacji o przychodach (dochodach), o których mowa w ust. 1, wraz z 

objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania, w 

szczególności w celu umożliwienia podmiotowi wypłacającemu wskazania faktycznego 

lub pośredniego odbiorcy, oraz wysokości wypłacanych lub stawianych do dyspozycji 

przychodów (dochodów). 

 

Art. 42e. 

1. W przypadku gdy za zakład pracy wypłaty świadczeń określonych w art. 12 dokonuje 

komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący 

jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej 

oraz spółdzielczego stosunku pracy, jest on obowiązany, jako płatnik, do poboru zaliczki 
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na podatek, stosując do wypłacanych świadczeń najniższą stawkę podatkową określoną w 

skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

2. Przy obliczaniu zaliczki, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się: 

1)   koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1; 

2)   składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

potrącone w danym miesiącu, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1 i 2 zmniejsza się o kwotę: 

1)   o której mowa w art. 32 ust. 3; 

2)   składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w danym 

miesiącu ze środków podatnika. 

4. Kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnik przekazuje w terminie do dnia 20 miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki - na rachunek urzędu skarbowego, 

którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 

płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca 

prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. 

5. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnik jest 

obowiązany przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, 

według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, 

roczną deklarację, według ustalonego wzoru. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się 

odpowiednio. 

[6. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnik jest 

obowiązany przekazać podatnikowi i do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku 

podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, do urzędu skarbowego, którym kieruje 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - 

imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.] 

<6. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, 

z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi oraz 

urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa 

w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje 

sporządzone według ustalonego wzoru.> 

 

 

<Art. 45ba. 

1. Deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w art. 35 ust. 

10, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1–4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a oraz 

art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 
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2. Deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w ust. 1, 

mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli 

płatnicy wymienieni w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 

42e ust. 6, lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a, są obowiązani 

sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż 

pięciu podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku 

liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku 

do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji. 

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia 

podatku, o których mowa w ust. 1, które w imieniu i na rzecz płatników lub 

podmiotów wymienionych w ust. 2 składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca 

wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych 

w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. 

4. Płatnicy oraz podmioty wymienione w ust. 2, którzy wybrali składanie informacji 

oraz rocznego obliczenia podatku w formie dokumentu pisemnego, informacje oraz 

roczne obliczenie podatku sporządzane w tej formie po zakończeniu roku 

podatkowego przesyłają urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku 

następującego po roku podatkowym.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.)  

 

Art. 26. 

1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące 

przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, 

z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy 

od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Jednakże 

od należności z tytułu odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb 

Państwa i zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach 

zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, 

zryczałtowany podatek dochodowy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące te 

rachunki, jeżeli wypłata należności następuje za ich pośrednictwem. Zastosowanie stawki 

podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 

niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 

udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od 

podatnika certyfikatem rezydencji. 
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1a. Zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się, jeżeli 

podatnicy, wymienieni w art. 17 ust. 1, korzystający ze zwolnienia w związku z 

przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, 

złożą płatnikowi najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności oświadczenie, że 

przeznaczą dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach 

osób prawnych - na cele wymienione w tym przepisie. 

1b. Jeżeli przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3, są uzyskiwane od 

zleceniodawców zagranicznych, zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej 

są obowiązane przed wyjściem statku z portu polskiego wpłacić na rachunek urzędu 

skarbowego, którym kieruje właściwy według siedziby Morskiej Agencji naczelnik urzędu 

skarbowego należny podatek obliczony od przychodu z tytułu wywozu ładunku i 

pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim. Dowód wpłaty podatku zagraniczne 

przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej jest obowiązane przekazać właściwej 

miejscowo Morskiej Agencji. Jeżeli jednak przed wyjściem statku z portu polskiego nie 

jest możliwe ustalenie wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów, zagraniczne 

przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej jest obowiązane wpłacić zaliczkę na podatek 

od przewidywanego przychodu, a następnie w ciągu 60 dni od dnia wyjścia z portu 

wpłacić różnicę między kwotą należnego podatku a kwotą wpłaconej zaliczki. 

1c. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują 

wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w 

związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 

ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem 

udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4 

pkt 2, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: 

1)   jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem 

rezydencji, lub 

2)   istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ 

administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo 

przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest 

położony. 

1d. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące 

przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, 

prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład, nie pobierają zryczałtowanego podatku od dokonywanych wypłat pod 

warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, 

prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, oraz uzyskania 

pisemnego oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu; 

przepis ust. 3d stosuje się odpowiednio. 
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1e. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1d, powinno zawierać dane identyfikujące 

podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji 

podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika. 

1f. W przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, 

wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, 

lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia 

wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem 

uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione 

zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 pkt 

4. 

1g. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące 

przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 na rzecz podmiotów wymienionych w art. 

6 ust. 1 pkt 10a i 11a, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod 

warunkiem: 

1)   udokumentowania przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, jego 

miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem 

rezydencji, oraz 

2)   złożenia przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, pisemnego 

oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez płatnika 

należności oraz spełnia on warunki, o których mowa w tych przepisach. 

1h. Ocena warunków określonych w ust. 1g dokonywana jest niezależnie od warunku 

istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowej między Rzecząpospolitą 

Polską a państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym 

podmiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ma siedzibę. 

2. W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach 

funduszu udziałowego, płatnicy, o których mowa w ust. 1, pobierają podatek w terminie 14 

dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o 

podwyższeniu kapitału zakładowego, a w przypadku braku wymogu rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego - od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie 

uchwały o podwyższeniu tego kapitału, a w spółdzielniach - od dnia podjęcia przez walne 

zgromadzenie uchwały o podwyższeniu funduszu udziałowego. W tym przypadku 

podatnikom nie przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 

1a. 

2a. W przypadku gdy wypłata należności z tytułu określonego w art. 21 ust. 1 lub w art. 22 

ust. 1 dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów 

wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została 

płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, 

podatek, o którym mowa w ust. 1, płatnik pobiera w wysokości wynikającej z art. 21 ust. 1 

albo art. 22 ust. 1 od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego 
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na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku 

zbiorczego. W tym przypadku przepisów ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b-3d nie stosuje się w 

zakresie dotyczącym podatników, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona. 

2b. W przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a, a także w przypadku przychodów z 

tytułu odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i 

zapisanych na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa 

w art. 3 ust. 2, do poboru podatku obowiązane są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, 

za pośrednictwem których należność jest wypłacana. Podatek pobiera się w dniu 

przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

3. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2-2b pobrano podatek, na 

rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz 

podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na 

rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie 

przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15 - na rachunek urzędu 

skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o 

których mowa w: 

1)   art. 3 ust. 1 - informację o wysokości pobranego podatku, 

2)   art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i 

pobranym podatku 

-   sporządzone według ustalonego wzoru. 

Obowiązek przesłania tych informacji podatnikom oraz urzędowi skarbowemu nie 

powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze. 

3a. Płatnicy są obowiązani przesłać informację, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie 

przekazania kwoty pobranego podatku, a informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w 

terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym 

dokonano wypłat, o których mowa w ust. 1, również wówczas, gdy płatnik w roku 

podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 3b. 

3b. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, płatnik, w terminie 14 dni 

od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi 

oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych, informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2. 

3c. W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 3a, płatnik przekazuje informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w 

terminie do dnia zaprzestania działalności. 

3d. Informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty, 

które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 

1, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są 

obowiązane do poboru podatku. Przepisy ust. 3b i 3c stosuje się odpowiednio. 
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4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani, bez wezwania, wpłacić należny 

zryczałtowany podatek na rachunek urzędu skarbowego określonego w ust. 3, jeżeli 

dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób 

prawnych, od których płatnik nie pobrał podatku w związku z oświadczeniem, o którym 

mowa w ust. 1a, zostały wydatkowane na inne cele niż wymienione w art. 17 ust. 1. 

5. Podatek, o którym mowa w ust. 4, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dokonano tego wydatku. 

6. W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, nowo 

zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie 

do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić 

podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku 

podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami 

uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których 

tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której 

mowa w art. 4a pkt 15 - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Podatnik jest 

obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie 

wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym 

podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Obowiązek przesłania informacji o 

wpłaconym podatku nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie 

pierwsze. 

7. Wypłata, o której mowa w ust. 1, 1c i 1d, oznacza wykonanie zobowiązania w 

jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek. 

<8. Informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, o której mowa w ust. 3 

pkt 2 oraz ust. 3b–3d, przesyła się urzędowi skarbowemu za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.> 

 

Art. 27. 

1. Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 

4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać 

urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) 

osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym 

terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu 

wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

<1c. Zeznanie, o którym mowa w ust. 1, składa się za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.> 

2. Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu 

skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
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finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie 

finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których 

sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku 

badania. 

3. Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji 

podatkowej, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody 

ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania 

sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, w celu usprawnienia weryfikacji stosowania 

metody określonej w decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody 

ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, uwzględniający w 

szczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej 

przy zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane w 

transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz okres stosowania metody. 

 

<Art. 27a. 

Zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz informacja, o której mowa w art. 26 ust. 

3 pkt 2 oraz ust. 3b–3d, mogą być składane w formie dokumentu pisemnego, jeżeli 

podmioty obowiązane do ich sporządzenia są zwolnione na podstawie art. 45ba ust. 2 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z obowiązku 

składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji, informacji oraz 

rocznego obliczenia podatku.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU 

DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY 

FIZYCZNE (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)  

 

Art. 36. 

1. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadomić naczelnik 

urzędu skarbowego: 

1)   o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym 

wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które: 

a)  powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej, 

b)  mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a w 

szczególności o zmianach: w stanie zatrudnienia, miejsca prowadzenia działalności, 

rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby stanowisk na parkingu oraz liczby 

i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych, liczby godzin 

przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia 



- 17 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług weterynaryjnych, liczby 

sprzedawanych posiłków domowych, liczby godzin sprawowania opieki domowej 

nad dziećmi i osobami chorymi, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji, 

2)   o likwidacji prowadzonej działalności. 

1a.  Przepis art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio w 

przypadku likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki cywilnej, lub 

wystąpienia z takiej spółki, a także w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego 

osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową. 

2. Nie uważa się za zwiększenie stanu zatrudnienia czasowego zatrudnienia pracownika lub 

pełnoletniego członka rodziny w miejsce nieobecnego stałego pracownika, którego 

nieobecność trwa nieprzerwanie co najmniej dziesięć dni i jest spowodowana 

szczególnymi względami, w tym chorobą, urlopem, powołaniem na ćwiczenia wojskowe. 

3.  W przypadkach wymienionych w ust. 2, jeżeli w miejsce nieobecnego stałego pracownika 

podatnik nie zatrudni innego pracownika lub pełnoletniego członka rodziny, naczelnik 

urzędu skarbowego obniża stawkę karty podatkowej w sposób określony w art. 37. 

4. Nie stanowi przeszkody do opodatkowania w formie karty podatkowej przekroczenie stanu 

zatrudnienia określonego w części I, z wyjątkiem tabeli "Usługi inne, gdzie indziej w 

załączniku niewymienione", II, III i IV tabeli: 

1)  nie więcej niż o sześciu pracowników - jeżeli podatnik prowadzi działalność na terenie 

gmin wymienionych w odrębnych przepisach, określających wykaz gmin zagrożonych 

szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, oraz zawiadomi o tym naczelnik 

urzędu skarbowego, albo 

2)  nie więcej niż o pięciu pracowników - jeżeli podatnik prowadzący gospodarstwo rolne 

wykonuje równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą w miejscowości o liczbie 

mieszkańców do 5.000 oraz zawiadomi o tym naczelnik urzędu skarbowego, 

3)  nie więcej niż o trzech pracowników w latach 2003-2005. 

5.  Podatnikowi spełniającemu równocześnie warunki określone w ust. 4 pkt 1-3 przysługuje 

prawo do przekroczenia stanu zatrudnienia nie więcej niż o sześciu pracowników. 

6. Z tytułu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 4, stawka karty podatkowej nie ulega 

zmianie. 

[7.  O zmianach, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, podatnik jest obowiązany zawiadomić w 

formie pisemnej naczelnik urzędu skarbowego, najpóźniej w terminie siedmiu dni od 

powstania okoliczności powodujących zmiany. Jeżeli zawiadomienie dotyczy zatrudnienia 

osoby, o której mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d), należy w nim również podać szczegółowy 

zakres czynności, które osoba ta ma wykonywać.] 

<7. O zmianach, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, podatnik jest obowiązany zawiadomić 

naczelnika urzędu skarbowego, składając informację o zmianach we wniosku o 

zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności, według 

ustalonego wzoru, najpóźniej w terminie siedmiu dni od powstania okoliczności 

powodujących zmiany. Jeżeli zawiadomienie dotyczy zatrudnienia osoby, o której 

mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d), należy w nim również podać szczegółowy zakres 

czynności, które osoba ta ma wykonywać.> 
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8. Jeżeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wyłączona z wykazu gmin zagrożonych 

szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, preferencje, o których mowa w ust. 4 

pkt 1 i w ust. 5, podatnik zachowuje do dnia 31 grudnia danego roku podatkowego. 

9. Liczbę mieszkańców, o której mowa w ust. 4 pkt 2, przyjmuje się według stanu na dzień 31 

grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. 

 

Art. 52. 

1. Podatnicy dokonujący pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, o których mowa 

w art. 12 ustawy o podatku dochodowym, są obowiązani prowadzić karty przychodów, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób prowadzenia kart przychodów. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory: 

1)  (skreślony), 

2)  zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2, 

3)  wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o którym mowa w 

art. 29 ust. 1, 

4)  rocznych deklaracji o wysokości składki zapłaconej na ubezpieczenie zdrowotne, o 

których mowa w art. 31 ust. 4 i 6 oraz art. 44 ust. 4 i 5, 

<5) informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub 

likwidacji prowadzonej działalności, o których mowa w art. 36 ust. 7,> 

wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia, terminu i miejsca 

składania. 

 


