BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 10 lutego 2017 r.
o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
(druk nr 413)

U S T A W A

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

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60)

Art. 30a.
1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek
dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:
1) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem
działalności gospodarczej;
2) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
3)

z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub
inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych
przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5;

4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
5) od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;
5a) od dochodu z tytułu umów ubezpieczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 15a;
6) od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego
wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy:
a) w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
b) z subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych;
7) od dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia
akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu;
8) z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz
emerytalny w imieniu członka funduszu;
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-29) od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi
funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego
współmałżonka;
9a) od kwot jednorazowo wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z
subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych, w związku ze śmiercią współmałżonka ubezpieczonego;
10) od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu
albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach
emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie;
11) od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu
środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o
pracowniczych programach emerytalnych;
12) od kwoty wypłaty gwarantowanej, o której mowa w art. 25b ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 887 i 1948).
2. Przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki
podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub
niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym
od niego certyfikatem rezydencji.
2a. Od dochodów (przychodów) z tytułu należności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 5,
przekazanych na rzecz podatników uprawnionych 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, podatek, o którym mowa w
ust. 1, płatnik pobiera według stawki określonej w ust. 1 od łącznej wartości dochodów
(przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za
pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego.
3. Jeżeli nie jest możliwa identyfikacja umarzanych albo wykupywanych lub w inny sposób
unicestwianych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, przyjmuje się, że
kolejno są to tytuły uczestnictwa począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej
(FIFO). Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego
rachunku inwestycyjnego.
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-34. Zasadę określoną w ust. 3 stosuje się odpowiednio do ustalania dyskonta od papierów
wartościowych.
5. Dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w
funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,
poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.
6. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez
pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust.
5a, 5d i 5e.
6a. Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych
przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 5a pkt
28 lit. c, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału
komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki,
obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok
podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.
6b. Kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 6a, nie może przekroczyć kwoty podatku
obliczonego zgodnie z ust. 1 pkt 4.
6c. Przepisy ust. 6a i 6b stosuje się również w przypadku, gdy przychód z tytułu udziału w
zysku spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, za dany rok podatkowy zostanie
uzyskany przez komplementariusza w innym roku niż rok następujący po danym roku
podatkowym, jednak nie dłużej niż przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca
roku podatkowego następującego po roku, w którym zysk został osiągnięty.
6d. Przepis ust. 6c stosuje się odpowiednio do podatku dochodowego od przychodów
(dochodów) komplementariusza z likwidacji spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c,
albo z jego wystąpienia z takiej spółki.
6e. W przypadku komplementariusza uzyskującego przychody z tytułu prawa do udziału w
zysku w więcej niż jednej spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, pomniejszenie, o
którym mowa w ust. 6a, przysługuje w odniesieniu do podatku od przychodów
uzyskiwanych odrębnie z każdej z tych spółek.
7. Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami
opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.
8. Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość
środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na
indywidualne konto emerytalne.
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-48a. Dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi,
jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na indywidualnym koncie
emerytalnym na dzień całkowitego zwrotu a sumą wpłat na indywidualne konto
emerytalne pomniejszoną o koszty częściowych zwrotów.
8b. W przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o koszty
przypadające na ten zwrot. Za koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się
iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne
konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie.
8c. Przy kolejnym częściowym zwrocie przepisy ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio, z tym
że do ustalenia wartości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym
bierze się aktualny stan środków na tym koncie.
8d. Dochodu, o którym mowa w ust. 8-8c, nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych
i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.
8e. Przepisy ust. 8-8d stosuje się odpowiednio do określania dochodu, o którym mowa w ust.
1 pkt 11.
9. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku
obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą
podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty
podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.
[10. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) określone w
art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. a-d ze źródeł przychodów położonych w Republice Austrii lub w
państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska jest związana umową w
sprawie środków równoważnych do środków określonych w rozdziale 7a, podatek od tych
przychodów (dochodów) zapłacony w Republice Austrii, w tym państwie lub na tym
terytorium podlega odliczeniu od kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 i 9.]
[11. Kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których
mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty
podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w ust. 9 i 10, podatnicy są obowiązani
wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a.]
<11. Kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o
których mowa w ust. 1 pkt 1–5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej oraz kwotę podatku zapłaconego za granicą, o której mowa w ust. 9,
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-5podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art.
45 ust. 1 lub 1a.>

Art. 30b.
1. Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych
instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z
odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład
niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek
dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.
2. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest:
1) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów
wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22
ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
2) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z
papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów,
określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
3) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych
instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami
uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
4)

różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów
(akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f
oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c,

5) różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 a kosztami
uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,
6) różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki
kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową a kosztami uzyskania przychodów,
określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł
- osiągnięta w roku podatkowym.
3. Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki
podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo
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-6niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym
od niego certyfikatem rezydencji.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów
wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich
wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.
5. Dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na
zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.
5a. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga dochody, o których mowa w ust. 1,
zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te
łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą
podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak
przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która
proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.
5b. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego dochody, o których
mowa w ust. 1, wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zasadę określoną w
ust. 5a stosuje się odpowiednio.
[5c. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) określone w
art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. e i f ze źródeł przychodów położonych w Republice Austrii lub w
państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska jest związana umową w
sprawie środków równoważnych do środków określonych w rozdziale 7a, podatek od tych
przychodów (dochodów) zapłacony w Republice Austrii, w tym państwie lub na tym
terytorium podlega odliczeniu od kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, 5a i 5b.]
6. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o
którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z
odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w
art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a
także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów
(akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w
zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.
7. Przepis art. 30a ust. 3 stosuje się odpowiednio.
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-7[8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wykaz terytoriów, o
których mowa w ust. 5c pkt 2(116) oraz art. 30a ust. 10 pkt 2.]

Art. 42.
1. Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz
kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy
pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania
płatnika wykonuje swoje zadania, 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,
przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania
osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.
1a. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o
których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy
którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika
wykonuje swoje zadania, 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, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b
stosuje się odpowiednio.
2. 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 przy pomocy których naczelnicy urzędów
skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje
zadania - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1,
sporządzone według ustalonego wzoru;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-82) w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów
skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują
swoje zadania - 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 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
oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy
w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, 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.
[7. W informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie wykazuje się przychodów (dochodów)
wymienionych w art. 44c ust. 1 pkt 4, dla których sporządza się informację, o której mowa
w art. 44d ust. 1 i 3.]
[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.]
<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
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dotyczącym takich podatników.>

[Rozdział 7a
Informacje o wypłatach odsetek
Art. 44c.
1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1) podmiocie wypłacającym - oznacza to podmiot gospodarczy mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonuje wypłaty
odsetek lub zabezpiecza wypłatę odsetek:
a) bezpośrednio na rzecz faktycznego odbiorcy,
b) na rzecz innego podmiotu gospodarczego, w tym swojego zagranicznego zakładu lub
swojej spółki zależnej, mającego siedzibę lub zarząd poza terytorium Unii
Europejskiej lub państwa lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska jest
związana umową w sprawie środków równoważnych do środków określonych w
niniejszym rozdziale, i na podstawie dostępnych mu informacji może domniemywać,
że ten podmiot gospodarczy dokona wypłaty odsetek lub zabezpieczy wypłatę odsetek
bezpośrednio na rzecz faktycznego odbiorcy mającego miejsce zamieszkania dla
celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii
Europejskiej;
2) faktycznym odbiorcy - oznacza to osobę fizyczną, na rzecz której są dokonywane
wypłaty odsetek lub dla której wypłata odsetek jest zabezpieczana, chyba że ta osoba
udowodni, że:
a) działa jako podmiot wypłacający lub
b) działa w imieniu innego podmiotu i ujawni podmiotowi dokonującemu wypłaty lub
zabezpieczającemu wypłatę odsetek nazwę, formę prawną, adres siedziby lub
zarządu podmiotu, w którego imieniu działa, oraz adres miejsca jego faktycznego
zarządu - jeżeli to miejsce znajduje się na terytorium innego państwa, lub
c) działa w imieniu przedsięwzięcia i ujawni podmiotowi dokonującemu wypłaty
odsetek lub zabezpieczającemu wypłatę odsetek nazwę, formę prawną, adres miejsca
faktycznego zarządu przedsięwzięcia, oraz nazwę osoby prawnej lub imię i nazwisko
osoby fizycznej, o których mowa w pkt 7 lit. b, lub
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- 10 d) działa w imieniu innej osoby fizycznej będącej faktycznym odbiorcą i ujawni
tożsamość tej osoby fizycznej podmiotowi dokonującemu wypłaty odsetek lub
zabezpieczającemu wypłatę odsetek;
3) pośrednim odbiorcy - oznacza to podmiot lub przedsięwzięcie, umieszczone na liście, o
której mowa w ust. 6 pkt 1, lub inny podmiot lub przedsięwzięcie, mające miejsce
faktycznego zarządu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które nie podlegają
faktycznemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym w tym państwie albo w państwie
siedziby, i które otrzymują wypłatę odsetek lub którym wypłata odsetek jest
zabezpieczana - chyba że każdy z nich udokumentuje podmiotowi wypłacającemu, że:
a) jest instytucją wspólnego inwestowania:
– zarejestrowaną lub działającą na podstawie przepisów państwa członkowskiego
Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, lub
– mającą siedzibę poza obszarem określonym w tiret pierwszym i niebędącą
przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania,
b) na

podstawie

zaświadczenia

wydanego

przez

właściwy

organ

państwa

członkowskiego Unii Europejskiej, w którym ma miejsce faktycznego zarządu, jest
traktowany jako instytucja wspólnego inwestowania,
c) jest instytucją prowadzącą działalność w zakresie gromadzenia oszczędności na cele
emerytalne

lub

działalność

ubezpieczeniową

lub

jest

przedsiębiorstwem

zarządzającym aktywami takiej instytucji,
d) jest podmiotem zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym lub podatkiem
majątkowym, prowadzącym wyłącznie działalność pożytku publicznego,
e) jest wspólnym przedsięwzięciem obejmującym własność odsetek, w odniesieniu do
której podmiot gospodarczy dokonujący wypłaty odsetek lub zabezpieczający wypłatę
odsetek ustalił tożsamość i miejsce zamieszkania wszystkich faktycznych odbiorców,
w wyniku czego ten podmiot gospodarczy jest podmiotem wypłacającym;
4) wypłacie odsetek - oznacza to:
a) odsetki wypłacone, postawione do dyspozycji lub zapisane na rachunku, w tym
skapitalizowane, związane z wierzytelnościami wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem opłat
z tytułu opóźnionej zapłaty, bez względu na to, czy są one zabezpieczone hipoteką lub
czy wiąże się z nimi prawo do udziału w zyskach dłużnika, oraz, w szczególności
przychód (dochód) ze skarbowych papierów wartościowych, z obligacji lub skryptów
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- 11 dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z takimi papierami
wartościowymi, obligacjami i skryptami dłużnymi,
b) przychód (dochód) wypłacony, uzyskany, w tym postawiony do dyspozycji, lub
zapisany na rachunku, związany z papierami wartościowymi wszelkiego rodzaju,
jeżeli nie uznaje się go bezpośrednio za wypłatę odsetek zgodnie z lit. a i c-e, oraz
gdy:
– zgodnie z warunkami zwrotu kapitału określonymi w dniu emisji inwestor otrzyma
w terminie wykupu co najmniej 95% zainwestowanego kapitału, lub
– warunki określone w dniu emisji przewidują związek, w wysokości co najmniej
95% dochodu z papieru wartościowego, z odsetkami lub dochodami, o których
mowa w lit. a lub c-e,
c) odsetki naliczone lub skapitalizowane w momencie sprzedaży, spłaty lub umorzenia
wierzytelności, o których mowa w lit. a, oraz przychód (dochód) naliczony lub
skapitalizowany

w

momencie

sprzedaży,

spłaty

lub

umorzenia

papierów

wartościowych, o których mowa w lit. b,
d) przychód (dochód) uzyskany z wypłat odsetek, w rozumieniu lit. a-c, bezpośrednio
lub za pośrednictwem pośredniego odbiorcy, wypłacany przez podmiot lub
przedsięwzięcie, o których mowa w pkt 3 lit. a i b,
e) przychód (dochód) uzyskany w związku ze sprzedażą, spłatą lub umorzeniem akcji,
udziałów lub jednostek w podmiotach lub w przedsięwzięciach, o których mowa w
pkt 3 lit. a i b, jeżeli te podmioty lub te przedsięwzięcia, zainwestowały bezpośrednio
lub pośrednio przez inne takie podmioty, takie przedsięwzięcia lub przez podmioty
pośredniczące, łącznie ponad 25% swoich aktywów, w wierzytelności, o których
mowa w lit. a, lub w papiery wartościowe, o których mowa w lit. b, z wyłączeniem
tych aktywów, które muszą posiadać jako zabezpieczenie na realizację swoich celów
inwestycyjnych i w odniesieniu do których inwestor nie ma uprawnień,
f) zysk z umowy ubezpieczenia na życie, jeżeli:
– umowa ta obejmuje gwarancję zysku, lub
– świadczenie wynikające z realizacji tej umowy jest w ponad 25% związane z
wypłatami odsetek w rozumieniu lit. a-e;
5) zysku z umowy ubezpieczenia na życie - oznacza to:
a) nadwyżkę kwoty wypłaconej przez ubezpieczyciela lub zakład ubezpieczeń z umowy
ubezpieczenia na życie, także przed dniem wymagalności wypłaty, ponad sumę
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na mocy tej samej umowy ubezpieczenia na życie,
b) nadwyżkę wartości praw do świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia na życie ponad
sumę wszystkich płatności dokonanych na rzecz ubezpieczyciela lub zakładu
ubezpieczeń - w przypadku cesji, w całości lub w części, tych praw na rzecz osoby
trzeciej,
c) wypłatę dokonaną przez ubezpieczyciela lub zakład ubezpieczeń lub cesję praw do
świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia na życie na rzecz osoby trzeciej, które
nastąpiły przed końcem okresu 5 lat - w przypadku umowy ubezpieczenia na życie,
która przewiduje wyłącznie wypłatę przez okres co najmniej 5 lat emerytury lub
stałych okresowych świadczeń
- z wyjątkiem kwot wypłaconych wyłącznie w związku ze śmiercią, niepełnosprawnością
lub chorobą;
6) podmiocie gospodarczym - oznacza to instytucję kredytową lub finansową, inną osobę
prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę fizyczną,
które w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dokonują wypłaty odsetek lub
zabezpieczają wypłatę odsetek;
7) miejscu faktycznego zarządu - oznacza to:
a) miejsce, w którym podejmowane są istotne decyzje dotyczące zarządzania
podmiotem, lub miejsce, w którym podejmowana jest większość istotnych decyzji
dotyczących zarządzania w odniesieniu do aktywów skutkujących wypłatą odsetek,
b) w przypadku przedsięwzięcia:
– miejsce zamieszkania osoby fizycznej będącej główną osobą odpowiedzialną za
podejmowanie istotnych decyzji dotyczących zarządzania aktywami tego
przedsięwzięcia lub będącej odpowiedzialną za podejmowanie największej części
istotnych decyzji dotyczących zarządzania w odniesieniu do aktywów skutkujących
wypłatą odsetek, lub
– miejsce siedziby lub faktycznego zarządu osoby prawnej będącej główną osobą
odpowiedzialną za zarządzanie aktywami lub będącej odpowiedzialną za
podejmowanie największej części istotnych decyzji dotyczących zarządzania w
odniesieniu do aktywów skutkujących wypłatą odsetek;
8) podleganiu faktycznemu opodatkowaniu - oznacza to podleganie obowiązkowi
podatkowemu od całości swoich dochodów lub części tych dochodów przypadającej
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uczestnikom przedsięwzięcia, w tym od wypłat odsetek.
2. Za podmiot wypłacający uznaje się również podmiot gospodarczy, będący instytucją
obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) dokonuje on wypłaty odsetek lub zabezpiecza wypłatę odsetek na rzecz podmiotu lub
przedsięwzięcia, umieszczonego na liście, o której mowa w ust. 6 pkt 2, lub innego
podmiotu lub przedsięwzięcia, które nie podlegają faktycznemu opodatkowaniu,
mających siedzibę lub miejsce faktycznego zarządu poza terytorium Unii Europejskiej
lub państwa lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska jest związana umową w
sprawie środków równoważnych do środków określonych w niniejszym rozdziale;
2) ustali on z zastosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów,
zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, tożsamość faktycznego odbiorcy, za którego uznaje się beneficjenta
rzeczywistego w rozumieniu tych przepisów, posiadającego miejsce zamieszkania dla
celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii
Europejskiej.
3. Za faktycznego odbiorcę wypłaty odsetek dokonanej lub zabezpieczonej na rzecz
pośredniego odbiorcy uznaje się osobę fizyczną, która:
1) jest uprawniona do otrzymania dochodu pochodzącego z aktywów skutkujących
wypłatą odsetek lub do otrzymania innych aktywów stanowiących wypłatę odsetek - w
części odpowiadającej przysługującemu uprawnieniu;
2) wniosła bezpośredni lub pośredni wkład do aktywów tego pośredniego odbiorcy - w
części dochodu pochodzącego z aktywów skutkujących wypłatą odsetek lub z innych
aktywów stanowiących wypłatę odsetek, do której nie są uprawnione osoby fizyczne, o
których mowa w pkt 1;
3) w późniejszym okresie uzyskuje prawo do całości lub części aktywów skutkujących
wypłatą odsetek lub do innych aktywów stanowiących wypłatę odsetek - w części
odpowiadającej temu uprawnieniu, jeżeli w momencie otrzymania lub zabezpieczenia
wypłaty na rzecz pośredniego odbiorcy, osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1 lub 2,
nie są uprawnione łącznie lub oddzielnie do całości dochodu pochodzącego z aktywów
skutkujących wypłatą odsetek lub do innych aktywów stanowiących wypłatę odsetek.
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- 14 4. Kwota, o której mowa w ust. 3 pkt 3, którą uznaje się za należną tej osobie fizycznej, nie
może przekraczać kwoty wypłaty odsetek dokonanej lub zabezpieczonej na rzecz
pośredniego odbiorcy pomniejszonej o część, która została przypisana osobie fizycznej, o
której mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2.
5. Przychodu (dochodu) z papierów wartościowych wyemitowanych po raz pierwszy przed
dniem 1 lipca 2014 r. oraz zysku z umowy ubezpieczenia na życie zawartej po raz pierwszy
przed dniem 1 lipca 2014 r. nie uznaje się za wypłatę odsetek, o której mowa w ust. 1 pkt 4
lit. b lub f. Papierów wartościowych wyemitowanych po raz pierwszy przed dniem 1 lipca
2014 r. nie uwzględnia się również do określenia udziału procentowego, o którym mowa w
ust. 1 pkt 4 lit. e.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) listę podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu
opodatkowaniu, do celów ustalenia pośredniego odbiorcy,
2) listę podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu
opodatkowaniu, do celów ustalenia podmiotu wypłacającego, o którym mowa ust. 2
- uwzględniając wymagania określone prawem Unii Europejskiej regulującym
opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.
Art. 44d.
1. Podmiot wypłacający, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu jego
roku podatkowego, jest obowiązany przesłać, sporządzoną według ustalonego wzoru,
informację dotyczącą wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek:
1) faktycznemu odbiorcy, któremu dokonuje wypłaty odsetek lub zabezpiecza wypłatę
odsetek, i który ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub w państwie lub
na terytorium zależnym lub terytorium stowarzyszonym Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którym
Rzeczpospolita Polska jest związana umową w sprawie środków równoważnych do
środków określonych w niniejszym rozdziale;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej urzędowi skarbowemu, przy pomocy
którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych wykonuje swoje zadania.
2. W przypadku gdy podmiot wypłacający nie posiada informacji w zakresie:
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- 15 1) kwoty przychodu (dochodu), o którym mowa w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. b, kwoty odsetek
lub przychodu (dochodu), o którym mowa w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. c, oraz zysku, o
którym mowa w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. f - wskazuje całość wypłaconej lub uzyskanej
kwoty;
2) części przychodu (dochodu) uzyskanego z wypłat, o którym mowa w art. 44c ust. 1 pkt
4 lit. d i e - wskazuje cały przychód (dochód);
3) udziału aktywów zainwestowanych w wierzytelności, papiery wartościowe, akcje,
udziały lub jednostki, o których mowa w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. e - przyjmuje, że
udział aktywów wynosi ponad 25%, a w przypadku gdy podmiot wypłacający nie jest
w stanie określić kwoty przychodu uzyskanego przez faktycznego odbiorcę - przyjmuje,
że dochód odpowiada wpływom ze sprzedaży, spłaty lub umorzenia akcji, udziałów lub
jednostek;
4) części, w jakiej świadczenie wynikające z realizacji umowy ubezpieczenia na życie jest
związane z wypłatą odsetek w rozumieniu art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. a-e - przyjmuje, że
część ta wynosi ponad 25%.
3. Podmiot gospodarczy dokonujący wypłaty odsetek lub zabezpieczający wypłatę odsetek, na
rzecz pośredniego odbiorcy mającego miejsce faktycznego zarządu w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie lub na
terytorium zależnym lub terytorium stowarzyszonym Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którym Rzeczpospolita Polska
jest związana umową w sprawie środków równoważnych do środków określonych w
niniejszym rozdziale:
1) sporządza, według ustalonego wzoru, informację obejmującą:
a) nazwę i formę prawną pośredniego odbiorcy,
b) miejsce faktycznego zarządu pośredniego odbiorcy,
c) całkowitą kwotę wypłat odsetek wypłaconą lub zabezpieczoną na rzecz pośredniego
odbiorcy,
d) datę ostatniej wypłaty odsetek;
2) przesyła informację, o której mowa w pkt 1, w terminie do końca miesiąca
następującego po zakończeniu jego roku podatkowego:
a) pośredniemu odbiorcy,

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych wykonuje swoje zadania.
4. Obowiązek sporządzenia i przesłania informacji, o której mowa w ust. 1, dotyczy również
pośredniego

odbiorcy,

mającego

miejsce

faktycznego

zarządu

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, a jeżeli pośredni odbiorca jest przedsięwzięciem - osoby
fizycznej lub osoby prawnej określonej w art. 44c ust. 1 pkt 7 lit. b. Przepisy ust. 1 i 2
stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku, o którym mowa w art. 44c ust. 3 pkt 3, pośredni odbiorca przez okres 10 lat,
ale nie dłużej niż do dnia wypłaty odsetek faktycznemu odbiorcy, przekazuje za pomocą
środków komunikacji elektronicznej urzędowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, informację, o
której mowa w ust. 1, za rok podatkowy, w którym otrzymał wypłatę odsetek lub w którym
zabezpieczono wypłatę odsetek.
6. Okres, o którym mowa w ust. 5, liczony jest od późniejszego z dni:
1) dnia ostatniej wypłaty odsetek otrzymanej lub zabezpieczonej przez pośredniego
odbiorcę;
2) ostatniego dnia, w którym osoba fizyczna, o której mowa w art. 44c ust. 3 pkt 3,
uzyskała prawo do aktywów skutkujących taką wypłatą odsetek lub do innych aktywów
stanowiących wypłatę odsetek.
7. Pośredni odbiorca przesyła, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, urzędowi, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2, informację o zmianie swojego miejsca faktycznego zarządu w
terminie 14 dni od dnia tej zmiany.
8. Podmiot wypłacający i pośredni odbiorca ustalają wartość procentową, o której mowa w
art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. e, na podstawie polityki inwestycyjnej lub strategii i celów
inwestycyjnych, określonych w dokumentach regulujących funkcjonowanie wymienionych
w tym przepisie podmiotów, a w przypadku braku takiej polityki lub strategii i celów
inwestycyjnych - na podstawie rzeczywistej struktury aktywów. Rzeczywista struktura
aktywów odpowiada średniej z wartości aktywów na początku okresu sprawozdawczego
lub w dniu pierwszego półrocznego sprawozdania oraz na końcu ostatniego okresu
sprawozdawczego przed dniem dokonania lub zabezpieczenia wypłaty odsetek na rzecz
faktycznego odbiorcy przez podmiot wypłacający lub pośredniego odbiorcę. W przypadku
nowo powstałych podmiotów rzeczywista struktura aktywów odpowiada średniej z
wartości aktywów w dniu rozpoczęcia działalności i w dniu pierwszej oceny aktywów,
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określana jest zgodnie z przepisami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego
państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot jest
zarejestrowany lub którego prawo reguluje zasady jego funkcjonowania.
9. Przepisy art. 42 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
informacji, o których mowa w ust. 1 i 3, z uwzględnieniem wymagań określonych przez
Komisję Europejską dotyczących wspólnych formatów i praktycznych procedur
niezbędnych do celów elektronicznej wymiany tych informacji, wraz z objaśnieniami co do
sposobu wypełniania tych informacji oraz terminu i miejsca ich składania, w celu
umożliwienia jednolitego i poprawnego przekazywania tych informacji przez podmiot
wypłacający, pośredniego odbiorcę oraz podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 3.
Art. 44e.
1. Sporządzając informację, o której mowa w art. 44d ust. 1, podmiot wypłacający:
1) ustala tożsamość faktycznego odbiorcy w zakresie:
a) imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty i miejsca urodzenia - na podstawie
przedstawionego

przez

niego

paszportu

lub

urzędowego

dokumentu

potwierdzającego tożsamość, a w przypadku gdy dane te nie są zawarte w
wymienionych dokumentach - na podstawie innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość,
b) numeru identyfikacji podatkowej lub jego odpowiednika, nadanego przez państwo
członkowskie Unii Europejskiej, w którym faktyczny odbiorca ma miejsce
zamieszkania dla celów podatkowych - na podstawie urzędowych dokumentów
zawierających ten numer lub jego odpowiednik;
2) przyjmuje, że faktyczny odbiorca ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, w
państwie lub na terytorium wskazanym w przedstawionym przez niego certyfikacie
rezydencji, wydanym w okresie 3 lat poprzedzających dzień wypłaty odsetek lub dzień,
w którym wypłata odsetek przysługiwała faktycznemu odbiorcy, o którym mowa w art.
44c ust. 3, pod warunkiem że okres ważności certyfikatu obejmuje odpowiednio dzień
wypłaty odsetek lub dzień, w którym wypłata odsetek przysługiwała faktycznemu
odbiorcy, a w razie nieprzedstawienia takiego certyfikatu - w państwie lub na
terytorium, w którym ma on miejsce stałego zamieszkania;
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zamieszkania ustalonego zgodnie z pkt 1 lit. a, a w przypadku faktycznego odbiorcy
przedstawiającego paszport lub inny urzędowy dokument potwierdzający tożsamość
wydany przez organy państwa lub terytorium, o których mowa w art. 44d ust. 1 pkt 1,
który deklaruje, że ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym państwie
lub na innym terytorium, niż określone w art. 44d ust. 1 pkt 1 - na podstawie:
a) przedstawionego przez niego certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwy organ
podatkowy zadeklarowanego państwa lub terytorium w okresie 3 lat, o którym mowa
w pkt 2, a jeżeli faktyczny odbiorca nie przedstawi certyfikatu rezydencji, podmiot
wypłacający uznaje, że państwem lub terytorium, w którym faktyczny odbiorca ma
miejsce stałego zamieszkania jest państwo lub terytorium, które wydało paszport lub
inny urzędowy dokument potwierdzający tożsamość,
b) urzędowej dokumentacji, wskazującej miejsce zamieszkania dla celów podatkowych
faktycznego odbiorcy, w związku z jego statusem dyplomatycznym lub innymi
przywilejami ustalonymi zgodnie z prawem międzynarodowym, w innym państwie niż
państwo, w którym ma miejsce stałego zamieszkania - jeżeli podmiot wypłacający
dysponuje taką dokumentacją.
2. W odniesieniu do wypłat odsetek dokonanych lub zabezpieczonych na podstawie umów
zawartych przed dniem 1 stycznia 2004 r., podmiot wypłacający może ustalić, na
podstawie posiadanych informacji, tożsamość faktycznego odbiorcy tylko w zakresie
imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania.
3. W odniesieniu do wypłat odsetek dokonanych lub zabezpieczonych na podstawie umów
zawartych w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., a w przypadku
braku umów - do wypłat odsetek dokonanych lub zabezpieczonych w okresie od dnia 1
stycznia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., podmiot wypłacający ustala datę i miejsce
urodzenia faktycznego odbiorcy wyłącznie w przypadku, gdy nie jest dostępny numer
identyfikacji podatkowej lub jego odpowiednik.
4. Jeżeli podmiot wypłacający ma uzasadnione wątpliwości, czy osoba fizyczna, której
dokonuje wypłaty odsetek lub dla której wypłata odsetek jest zabezpieczona, jest
faktycznym odbiorcą oraz gdy nie ma do niej zastosowania art. 44c ust. 1 pkt 2 lit. a-c,
podejmuje czynności w celu ustalenia tożsamości faktycznego odbiorcy zgodnie z ust. 1.
Jeżeli podmiot wypłacający nie jest w stanie ustalić tożsamości faktycznego odbiorcy,
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zabezpieczona, jako faktycznego odbiorcę.
5. Podmiot gospodarczy będący instytucją obowiązaną, o której mowa w art. 44c ust. 2:
1) ustala formę prawną podmiotu lub przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 44c ust. 2
pkt 1, oraz miejsce jego siedziby lub miejsce faktycznego zarządu - na podstawie danych
ujawnionych przez osobę fizyczną działającą w imieniu tego podmiotu lub
przedsięwzięcia, chyba że ten podmiot gospodarczy posiada wiarygodne informacje
wskazujące na to, że dane ujawnione są nieprawdziwe lub niekompletne;
2) w przypadku gdy podmiot lub przedsięwzięcie, umieszczone na liście, o której mowa w
art. 44c ust. 6 pkt 2, twierdzą, że podlegają faktycznemu opodatkowaniu, ten podmiot
gospodarczy ustala okoliczność faktycznego opodatkowania - na podstawie ogólnie
uznanych faktów lub dokumentów urzędowych przedstawionych przez ten podmiot lub
przedsięwzięcie, lub tych dokumentów dostępnych w wyniku zastosowania środków
bezpieczeństwa finansowego wobec klientów zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; w ten sam sposób podmiot
gospodarczy

będący

instytucją

obowiązaną

ustala,

czy

inne

podmioty

lub

przedsięwzięcia, o których mowa w art. 44c ust. 2 pkt 1, podlegają faktycznemu
opodatkowaniu.
6. Jeżeli podmiot gospodarczy dokonuje lub zabezpiecza wypłatę odsetek na rzecz podmiotu
lub przedsięwzięcia, umieszczonego na liście, o której mowa w art. 44c ust. 6 pkt 1, które
twierdzą, że podlegają faktycznemu opodatkowaniu albo na rzecz innego podmiotu lub
przedsięwzięcia, ten podmiot gospodarczy ustala okoliczność faktycznego opodatkowania na potrzeby art. 44c ust. 1 pkt 3 - na podstawie ogólnie uznanych faktów lub dokumentów
urzędowych przedstawionych przez podmiot lub przedsięwzięcie, lub tych dokumentów
dostępnych w wyniku zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów
zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.]
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- 20 z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

U S T AW A

PRAWNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, 1926, 1933 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60)
Art. 26.
1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby
fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów
wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z
zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek
dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a1e. 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.
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, przy pomocy którego właściwy według siedziby Morskiej Agencji
naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, 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
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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.
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 od tej spółki lub jej zagranicznego zakładu 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. W przypadku należności, o
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spółka albo zagraniczny zakład jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności.
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 oraz art. 17 ust. 1 pkt 58, 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 oraz
art. 17 ust. 1 pkt 58, 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 oraz art. 17 ust. 1
pkt 58, 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
pomiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1 pkt 58 ma siedzibę.
1i. Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane
certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze
podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego
wydania.
1j. Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, o którym mowa w ust. 1i,
miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, podatnik jest
obowiązany do

niezwłocznego

udokumentowania

miejsca

siedziby dla

celów

podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Przepis ust. 1i stosuje się odpowiednio.
1k. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1j, odpowiedzialność za
niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej
ponosi podatnik.
1l. Jeżeli z dokumentu posiadanego przez płatnika, w szczególności faktury lub umowy,
wynika, że miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie w okresie
dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, a podatnik nie dopełnił obowiązku, o
którym mowa w ust. 1j, przepisy ust. 1i i 1k nie mają zastosowania od dnia, w którym
płatnik uzyskał ten dokument.
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- 23 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 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 do poboru podatku są obowiązane
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.
2c. W przypadku wypłat należności z tytułu:
1) odsetek

od

papierów

wartościowych

zapisanych

na

rachunkach

papierów

wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o
których mowa w art. 3 ust. 2,
2) dywidend oraz dochodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 uzyskanych z
papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na
rachunkach zbiorczych
- obowiązek, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki
papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje
za pośrednictwem tych podmiotów.
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przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub
posiadacza rachunku zbiorczego. 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. Przepisy ust. 1c-1l
stosuje się odpowiednio.
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 i 2d pobrano
podatek, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu
skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, 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, przy pomocy którego naczelnik
urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje
swoje zadania. 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.
[3aa. W informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie wykazuje się przychodów (dochodów)
wymienionych w art. 44c ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
dla których sporządza się informację, o której mowa w art. 44d ust. 3 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.]
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- 25 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, przy pomocy którego naczelnik właściwy w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, 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.
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, przy
pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika
wykonuje swoje zadania, 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, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Podatnik jest obowiązany
przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty
podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym podatku,
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 26 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, 1d i 2c 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, z
zastrzeżeniem ust. 2a, 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 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.
2a. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągający dochody z działalności prowadzonej
przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 24a, są
obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o
wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku
podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6, do końca dziewiątego miesiąca
następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik
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zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.
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.
5. Podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub
koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym
równowartość 10 000 000 euro, dołączają do zeznania podatkowego za rok podatkowy
uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych
zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi
zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu
mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym
szkodliwą konkurencję podatkową.
[6. Podmioty krajowe, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, które:
1) spełniają kryteria jednostki dominującej oraz nie spełniają kryteriów jednostki
zależnej, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
2) są jednostką konsolidującą sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o
rachunkowości,
3) posiadają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład lub jedną lub
więcej jednostek zależnych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
4) których skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, przekroczyły w
poprzednim roku podatkowym równowartość 750 000 000 euro
- przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego
podatku oraz miejscach prowadzenia działalności, jednostek zależnych i zagranicznych
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 28 zakładów należących do grupy kapitałowej, w roku podatkowym, w terminie 12 miesięcy
od dnia zakończenia roku podatkowego podmiotu krajowego, za który jest składane
sprawozdanie.]
[7. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 5 i 6, przelicza się na walutę polską po
średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu
roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który jest składane
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 i 6.]
<7. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 5, przelicza się na walutę polską
po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w
ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za
który jest składane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5.>
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
uproszczonego sprawozdania, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając informacje
dotyczące podmiotów powiązanych, rodzaju powiązań z tymi podmiotami, rodzaju i
przedmiotu transakcji lub innych zdarzeń, zachodzących pomiędzy podmiotami
powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio
lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na
terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, a także kierując się
potrzebą ułatwienia podatnikom poprawnego sporządzenia tego sprawozdania.
[9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
sprawozdania, o którym mowa w ust. 6, sporządzanego w celu:
1) analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transakcyjnych,
2) wymiany informacji z właściwymi władzami państw obcych,
3) ułatwienia podatnikom sporządzenia poprawnego sprawozdania
- uwzględniający treść ustaleń w zakresie wzoru sprawozdania podjętych przez OECD
dotyczących dokumentacji cen transakcyjnych.]
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z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2017 r.

poz. 201)
Art. 82.
§ 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i
przekazywania informacji:
1) na pisemne żądanie organu podatkowego - o zdarzeniach wynikających ze stosunków
cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć wpływ na powstanie
obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub
jednostek, z którymi zawarto umowę;
2) bez wezwania przez organ podatkowy - o umowach zawartych z nierezydentami w
rozumieniu przepisów prawa dewizowego;
3) w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
§ 1a. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w § 1, obowiązanych
do sporządzenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami
powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub
w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na
rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w
kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, na podstawie przepisów art. 45 ust. 9
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 27
ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy podatników, o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
§ 1b. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby
fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są
obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej
strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania
ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
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- 30 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym
kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.
§ 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.
§ 2a. Jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na pisemne żądanie
naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego obowiązane są do
sporządzenia i przekazania informacji o składkach płatnika i ubezpieczonego.
§ 2b. (uchylony)
§ 2c. Informacje, o których mowa w § 2, minister właściwy do spraw finansów publicznych
udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celnych, dyrektorom
izb skarbowych, dyrektorom izb celnych oraz dyrektorom urzędów kontroli skarbowej.
[§ 3. Organy administracji publicznej, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
oraz inne instytucje finansowe wymienione w art. 182, na pisemne żądanie ministra
właściwego do spraw finansów publicznych lub jego upoważnionego przedstawiciela, są
obowiązane do udzielenia informacji w razie wystąpienia władz państw obcych - w
zakresie i na zasadach określonych w rozdziale 2 działu VIIa oraz wynikających z
ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych ratyfikowanych
umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
§ 4. Żądanie, o którym mowa w § 3, oznacza się klauzulą: "Tajemnica skarbowa", a jego
przekazanie następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje
niejawne o klauzuli "zastrzeżone".]
§ 5. Organ podatkowy określa zakres żądanych informacji, o których mowa w § 1 pkt 1 i § 2a,
oraz termin ich przekazania.
§ 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) przypadki oraz zakres informacji, o których mowa w § 1 pkt 2, a także szczegółowe
zasady, termin oraz tryb ich sporządzania i przekazywania, ze szczególnym
uwzględnieniem powiązań kapitałowych oraz nadzorczych pomiędzy rezydentami i
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nierezydentów przedsiębiorstw, oddziałów i przedstawicielstw na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) organy administracji rządowej lub samorządowej obowiązane do przekazywania
informacji podatkowych bez wezwania przez organ podatkowy, zakres tych
informacji, a także tryb ich sporządzania oraz terminy przekazywania.
§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych mając na uwadze usprawnienie
przekazywania i przetwarzania informacji, o których mowa w § 2, określi, w drodze
rozporządzenia:
1) format i tryb przekazywania dokumentu elektronicznego, uwzględniając jego
zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem;
2) wzór informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych oraz
rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, o których mowa
w § 2, uwzględniając numer rachunku, datę jego założenia albo likwidacji, dane
identyfikujące posiadacza rachunku, w tym nazwisko i imię lub nazwę posiadacza,
miejsce zamieszkania lub adres siedziby, rodzaj i numer identyfikatora posiadacza
rachunku, kod kraju posiadacza rachunku, numer identyfikacji podatkowej.
§ 8. Obowiązek określony w § 2 może być wykonany za pośrednictwem instytucji, o których
mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015
r. poz. 128).
[Art. 154c.
Przepisy art. 154a i 154b stosuje się do doręczania pism w zakresie spraw, o których mowa w
art. 305b. Pisma obcych władz w sprawach niewymienionych w art. 305b są doręczane z
zachowaniem zasady wzajemności.]
<Art. 154c.
Pisma obcych władz są doręczane z zachowaniem zasady wzajemności.>

Art. 184.
§ 1. Upoważniony organ podatkowy, występując z żądaniem, o którym mowa w art. 182,
powinien zwracać szczególną uwagę na zasadę szczególnego zaufania pomiędzy
instytucjami finansowymi a ich klientami.
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wspólnie z innymi podmiotami, bank nie przekazuje informacji dotyczących podmiotów,
których nie dotyczy żądanie upoważnionego organu podatkowego.
[§ 2. W żądaniu określa się zakres informacji, okres, którego informacje mają dotyczyć, oraz
termin ich przekazania. Przepis art. 82 § 4 stosuje się odpowiednio.]
<§ 2. W żądaniu określa się zakres informacji, okres, którego informacje mają dotyczyć,
oraz termin ich przekazania.>
<§ 2a. Żądanie oznacza się klauzulą: „Tajemnica skarbowa”, a jego przekazanie
następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje
niejawne o klauzuli „zastrzeżone”.>
§ 3. Żądanie zawiera ponadto:
1) wskazanie przesłanek uzasadniających konieczność uzyskania informacji objętych
żądaniem;
2) dowody potwierdzające, że strona:
a) odmówiła udzielenia informacji lub
b) nie wyraziła zgody na udzielenie upoważnionemu organowi podatkowemu
upoważnienia do zażądania tych informacji, lub
c) w terminie określonym przez upoważniony organ podatkowy nie udzieliła
informacji albo upoważnienia.
§ 4. (uchylony).
Art. 275.
§ 1. Jeżeli ze złożonej deklaracji wynika, że podatnik skorzystał z przysługujących mu ulg
podatkowych, organ podatkowy może zwrócić się do niego o okazanie dokumentów lub o
złożenie fotokopii dokumentów, których posiadania przez podatnika, w określonym
czasie, wymaga przepis prawa.
§ 2. Banki, na żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, są
obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o zdarzeniach stanowiących
podstawę do skorzystania przez podatnika z ulg podatkowych, jeżeli zostały wykazane w
deklaracji złożonej przez podatnika.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się również do zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i
dobrowolnych funduszy emerytalnych, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont
emerytalnych i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, oraz do domów
maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, towarzystw funduszy
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funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.) i spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych.
[§ 4. Do informacji, o których mowa w § 2 i 3, przepis art. 82 § 4 stosuje się odpowiednio.]
<§ 4. Do informacji, o których mowa w § 2 i 3, przepis art. 184 § 2a stosuje się
odpowiednio.>

Art. 293.
§ 1. Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez
podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do danych zawartych w:
1) informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty
inne niż wymienione w § 1;
2) aktach dokumentujących czynności sprawdzające;
3) aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz aktach postępowania w
sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
4) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego;
5) informacjach uzyskanych przez organy podatkowe z banków oraz z innych źródeł niż
wymienione w § 1 lub w pkt 1;
6) informacjach uzyskanych w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień, o
których mowa w dziale IIa[.]<;>
<7) aktach dokumentujących kontrolę, o której mowa w rozdziale 9 działu III ustawy
z dnia 10 lutego 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
(Dz. U. …).>

Art. 295.
W toku postępowania podatkowego dostęp do informacji pochodzących z banku lub innej
instytucji finansowej, a także do informacji uzyskanych z banku lub innej instytucji
finansowej mających siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,
przysługuje:
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naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celnego, dyrektorowi izby
skarbowej oraz dyrektorowi izby celnej;
[2) organom i pracownikom organów, o których mowa w art. 305c, właściwym w zakresie
udzielania i występowania o udzielenie informacji.]
<2) pracownikowi załatwiającemu sprawę, jego przełożonemu oraz organom, o których
mowa w art. 5 i art. 9 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o wymianie informacji
podatkowych z innymi państwami, właściwym w zakresie wymiany informacji
podatkowych.>

<Art. 295b.
W toku kontroli, o której mowa w rozdziale 9 działu III ustawy z dnia 10 lutego 2017 r.
o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, dostęp do akt przysługuje
pracownikowi załatwiającemu sprawę, jego przełożonemu oraz organowi
przeprowadzającemu tę kontrolę.>

Art. 296.
§ 1. Akta spraw zawierające informacje:
1) pochodzące z banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, z
wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 82 § 2, oraz z innych instytucji
finansowych,
[2) określone w art. 305b, uzyskane od państw członkowskich Unii Europejskiej,
pochodzące z banków oraz innych instytucji finansowych,]
<2) określone w ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o wymianie informacji podatkowych
z innymi państwami, uzyskane od obcych państw, pochodzące z banków oraz
innych instytucji finansowych,>
3) uzyskane w postępowaniu w sprawie zawarcia porozumień, o których mowa w dziale
IIa
- przechowuje się w pomieszczeniach zabezpieczonych zgodnie z przepisami o ochronie
informacji niejawnych.
§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, po ich wykorzystaniu są wyłączane z akt sprawy i
przechowywane w kasach pancernych, szafach pancernych lub w urządzeniach służących
ochronie informacji niejawnych o klauzuli "poufne", którym na podstawie odrębnych
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dokonuje się w aktach sprawy.
§ 3. Ponowne włączenie do akt sprawy informacji, o których mowa w § 1, następuje
wyłącznie w przypadkach określonych w art. 297 i 297a.

Art. 297.
§ 1. Akta, w tym akta zawierające informacje wymienione w art. 182, naczelnicy urzędów
skarbowych oraz naczelnicy urzędów celnych udostępniają wyłącznie:
1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, dyrektorowi izby skarbowej
lub dyrektorowi izby celnej - w toku postępowania podatkowego, postępowania w
sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe lub postępowania
kontrolnego prowadzonego w urzędzie skarbowym lub urzędzie celnym;
2) innym naczelnikom urzędów skarbowych lub naczelnikom urzędów celnych albo
organom kontroli skarbowej - w związku ze wszczętym postępowaniem podatkowym,
postępowaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,
kontrolą podatkową lub w związku z postępowaniem przejętym w trybie art. 18d;
2a) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - zgodnie z przepisami o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
3) sądom lub prokuratorowi - w związku z toczącym się postępowaniem;
4) Rzecznikowi Praw Obywatelskich - w związku z jego udziałem w postępowaniu
przed sądem administracyjnym;
5) Prokuratorowi Generalnemu - na wniosek właściwego prokuratora:
a) w

przypadkach

określonych

w

dziale

IV

Kodeksu

postępowania

administracyjnego,
b) w

związku

z

udziałem

prokuratora

w

postępowaniu

przed

sądem

administracyjnym;
6) (uchylony)
7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
Agencji

Wywiadu,

Służbie

Wywiadu

Wojskowego,

Centralnemu

Biuru

Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie
Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i ich posiadającym pisemne upoważnienie
funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
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niejawnych;
8) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
czynności kontrolnych, określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411 i 1822).
§ 2. W przypadkach określonych w § 1 pkt 1 lub 2 stosuje się odpowiednio przepis art. 295.
[§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1, akta spraw są oznaczane oraz przekazywane w
sposób przewidziany w art. 82 § 4.]
<§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1, akta spraw są oznaczane oraz
przekazywane w sposób przewidziany w art. 184 § 2a.>
§ 4. Naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celnych udostępniają
Najwyższej Izbie Kontroli, w związku z toczącym się postępowaniem kontrolnym, akta, o
których mowa w § 1, po wyłączeniu z nich informacji wymienionych w art. 182, chyba że
informacje takie zostały uprzednio udzielone Najwyższej Izbie Kontroli na podstawie
odrębnych przepisów.
§ 5. Naczelnicy urzędów skarbowych udostępniają Państwowej Komisji Wyborczej, w
związku z badaniem sprawozdania komitetu wyborczego, informacji, o której mowa w
art. 34 ust. 1, lub sprawozdania, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 27 czerwca 1997
r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924), akta, o których mowa w
§ 1.
[Art. 297a.
§ 1. Informacje określone w art. 305b, uzyskane od państw członkowskich Unii Europejskiej,
lub akta zawierające takie informacje, są udostępniane wyłącznie organom wymienionym
w art. 297, na zasadach określonych w tym przepisie, gdy toczące się przed tym organem
postępowanie lub czynności wykonywane przez ten organ są związane z prawidłowym
określaniem podstaw opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego lub
wymiarem innych należności, których dochodzenie, zgodnie z przepisami o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, jest możliwe na wniosek obcego państwa.
§ 2. Udostępnienie informacji dla celów innych niż wymienione w § 1 wymaga uzyskania
zgody właściwej władzy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, od którego otrzymano
informacje.]
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§ 1. Informacje podatkowe, o których mowa w ustawie z dnia 10 lutego 2017 r.
o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, uzyskane od państw
członkowskich Unii Europejskiej lub akta zawierające takie informacje są
udostępniane organom wymienionym w art. 297 oraz innym niż wymienione w tym
przepisie organom podatkowym, gdy toczące się przed tym organem postępowanie
lub czynności wykonywane przez ten organ są związane z prawidłowym
określaniem podstaw opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego lub
wymiarem innych należności, których dochodzenie, zgodnie z przepisami o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest możliwe na wniosek obcego
państwa.
§ 2. Udostępnianie informacji podatkowych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lutego
2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, uzyskanych od
państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub akt
zawierających takie informacje następuje na zasadach określonych w § 1 oraz z
uwzględnieniem

umów

o

unikaniu

podwójnego

opodatkowania,

innych

ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita
Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia
Europejska.
§ 3. Udostępnienie informacji dla celów innych niż wymienione w § 1 i 2 wymaga
uzyskania zgody obcego państwa, od którego otrzymano informacje.
§ 4. Akta i dokumenty zawierające informacje, o których mowa w § 1 i 2, oznacza się
klauzulą: „Tajemnica skarbowa”, a ich przekazanie następuje w trybie
przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje niejawne o klauzuli
„zastrzeżone”.>

[Dział VIIa
WYMIANA INFORMACJI PODATKOWYCH Z INNYMI PAŃSTWAMI
Rozdział 1
Zasady ogólne wymiany informacji podatkowych
Art. 305a.
W zakresie i na zasadach wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
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zawarte w aktach spraw podatkowych lub inne informacje podatkowe mogą być udostępniane
właściwym władzom państw obcych, pod warunkiem że wykorzystywanie udostępnionych
informacji nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w tych umowach.
Rozdział 2
Szczegółowe zasady wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi Unii
Europejskiej
Art. 305b.
Wymiana informacji obejmuje wszelkie informacje, które mogą być istotne do celów
stosowania i wykonywania przepisów prawa podatkowego, z wyjątkiem informacji:
1) objętych przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi współpracy administracyjnej między
państwami członkowskimi w zakresie podatku od towarów i usług, ceł oraz podatku
akcyzowego;
2) dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne;
3) dotyczących opłaty skarbowej;
4) dotyczących należności o charakterze umownym, w szczególności wynagrodzeń za usługi
użyteczności publicznej.
Art. 305c.
§ 1. Organ podatkowy występuje z wnioskiem do obcej władzy o udzielenie informacji oraz
udziela jej informacji za pośrednictwem organu wyznaczonego przez ministra właściwego
do spraw finansów publicznych.
§ 2. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz samorządowe
kolegium odwoławcze przekazują wniosek i informacje do organu wyznaczonego przez
ministra właściwego do spraw finansów publicznych za pośrednictwem dyrektora izby
skarbowej właściwego miejscowo ze względu na siedzibę wójta, burmistrza (prezydenta
miasta), starosty, marszałka województwa albo samorządowego kolegium odwoławczego.
§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić pracowników izb
administracji skarbowej i urzędów kontroli skarbowej do bezpośredniej wymiany
informacji w związku z realizowaniem zadań z zakresu planowanych lub trwających
jednoczesnych kontroli oraz do uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych dotyczących
tych kontroli.
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podległy mu organ podatkowy do przekazywania obcym władzom wniosków i informacji,
mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej wymiany informacji.

Art. 305d.
Informacje są udzielane na wniosek obcych władz lub z urzędu.

Art. 305e.
Wniosek o udzielenie informacji powinien zawierać:
1) dane identyfikujące podmiot, którego informacje mają dotyczyć: nazwisko lub nazwę
(firmę), adres i inne posiadane dane niezbędne do identyfikacji podmiotu, którego wniosek
dotyczy;
2) wskazanie zakresu żądanych informacji i celu ich wykorzystania;
3) stwierdzenie, że wyczerpano możliwości uzyskania informacji na podstawie przepisów
prawa krajowego państwa wnioskującego;
4) zobowiązanie się do objęcia tajemnicą udzielonych informacji, zgodnie z przepisami
prawa krajowego państwa wnioskującego.

Art. 305f.
§ 1. Wniosek obcej władzy wszczyna postępowanie w sprawie udzielenia informacji.
§ 1a. Otrzymanie wniosku potwierdza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni
roboczych od dnia jego otrzymania. Potwierdzenia dokonuje się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. W przypadku braku możliwości potwierdzenia w ten sposób,
potwierdzenia dokonuje się w formie pisemnej.
§ 2. Postępowanie powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w
terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W przypadku gdy organ posiada już
żądane informacje, ich przekazanie następuje w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania
wniosku.
§ 2a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można uzgodnić z obcą władzą, że
przekazanie informacji nastąpi w innych terminach niż określone w § 2.
§ 3. W przypadku braku możliwości udzielenia informacji we właściwym terminie zawiadamia
się obce władze, podając przyczyny uniemożliwiające dotrzymanie terminu udzielenia
informacji oraz wskazując przewidywany termin udzielenia informacji. Zawiadomienie
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otrzymania wniosku.
§ 4. (uchylony)
§ 5. Odmowa udzielenia informacji następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w
terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Odmawiając udzielenia informacji, podaje
się przyczyny odmowy.
Art. 305g.
§ 1. Jeżeli dane zawarte we wniosku obcej władzy nie są wystarczające do udzielenia
informacji, właściwy organ niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie miesiąca od
dnia otrzymania wniosku, wzywa tę władzę do nadesłania w wyznaczonym terminie
danych uzupełniających.
§ 1a. Bieg terminów, o których mowa w art. 305f § 2, rozpoczyna się od dnia następującego
po dniu, w którym właściwy organ otrzymał brakujące dane.
§ 2. W przypadku nieuzupełnienia wniosku zgodnie z wezwaniem, o którym mowa w § 1,
właściwy organ odmawia udzielenia informacji.

Art. 305h.
Odmawia się udzielenia informacji, jeżeli:
1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że obca władza nie wyczerpała możliwości
uzyskania wnioskowanych informacji na podstawie przepisów prawa krajowego;
2) organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie posiada uprawnień do uzyskania
wnioskowanych informacji;
3) odrębne przepisy lub ratyfikowane umowy międzynarodowe uniemożliwiają udzielenie
wnioskowanych informacji lub wykorzystanie ich przez państwo wnioskujące dla celów
wskazanych we wniosku;
4) udzielenie

informacji

prowadziłoby

do

ujawnienia

tajemnicy

przedsiębiorstwa,

przemysłowej lub zawodowej albo procesu produkcyjnego;
5) udzielenie informacji naruszyłoby porządek publiczny Rzeczypospolitej Polskiej;
6) państwo wnioskujące nie może udzielać informacji o podobnym charakterze;
7) przepisy prawa krajowego państwa wnioskującego nie zapewniają objęcia informacji
tajemnicą na takich samych zasadach, na jakich są chronione takie same informacje
uzyskane na podstawie przepisów prawa krajowego państwa wnioskującego.
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Wniosek o udzielenie informacji może być w każdym czasie wycofany przez właściwy organ.

Art. 305j.
W sprawach nieuregulowanych w art. 305b-305i stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów
1, 2, 5, 8, 9 i 14 działu IV oraz art. 143.
Art. 305ja.
§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udziela z urzędu obcej władzy państwa
członkowskiego Unii Europejskiej dostępnych informacji o osiągniętych w roku
podatkowym przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych mających
miejsce zamieszkania na terytorium tego państwa dochodach z tytułu:
1) stosunku pracy,
2) stosunku służbowego,
3) spółdzielczego stosunku pracy,
4) pracy nakładczej,
5) zasiłków pieniężnych wypłaconych przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przez
płatników, o których mowa w art. 42e ust. 1 tej ustawy,
6) działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 i 9 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
7) emerytur lub rent oraz innych świadczeń krajowych, o których mowa w art. 34 ust. 7
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
- które zostały wykazane w deklaracjach składanych przez płatników podatku
dochodowego od osób fizycznych.
§ 2. Informacji udziela się co najmniej raz w roku w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku
podatkowego, w którym informacje stały się dostępne dla organów podatkowych.
Art. 305k.
§ 1. Właściwy organ udziela z urzędu informacji obcym władzom, gdy:
1) uprawdopodobnione jest uszczuplenie należności podatkowych lub obejście prawa
podatkowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
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- 42 2) korzystanie przez podatnika z ulg podatkowych może być podstawą powstania
obowiązku podatkowego lub zwiększenia zobowiązania podatkowego w państwie
członkowskim Unii Europejskiej;
3) ustalenia postępowania podatkowego lub kontrolnego, dokonane w oparciu o
informacje uzyskane od obcej władzy, mogą być użyteczne dla prawidłowego
określania podstaw opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego.
§ 1a. Właściwy organ może udzielić z urzędu obcym władzom wszelkich informacji, które
mogą być im przydatne.
§ 1b. Udzielenie informacji w przypadku, o którym mowa w § 1, powinno nastąpić
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia uzyskania dostępu do
tych informacji.
§ 2. Przepis art. 305h stosuje się odpowiednio.

Art. 305ka.
Organ, który otrzymał informacje od obcej władzy działającej z urzędu, niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 7 dni roboczych, potwierdza otrzymanie informacji.
Potwierdzenia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku
braku możliwości potwierdzenia w ten sposób, potwierdzenia dokonuje się w formie pisemnej.

Art. 305l.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w celu usprawnienia współpracy, może
zawierać z obcymi władzami porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie
szczegółowych zasad i trybu wymiany informacji.

Art. 305la.
§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w celu wymiany informacji,
zawierać z obcymi władzami porozumienia w zakresie przebywania upoważnionych
przedstawicieli obcej władzy w siedzibach organów podatkowych oraz ich obecności w
toku postępowań podatkowych oraz w toku czynności kontrolnych.
§ 2. Porozumienia nie mogą dotyczyć podmiotów, o których mowa w art. 13a, w przypadku
nadania im uprawnień organów podatkowych.
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przedstawiciele obcej władzy, w ramach zawartych porozumień, otrzymują kopie
dokumentów zawierających te informacje.

Art. 305m.
Informacje otrzymane od obcej władzy można przekazać innej obcej władzy po uprzednim
zawiadomieniu obcej władzy, od której pochodzą te informacje, o zamiarze ich przekazania i
niewniesieniu przez tę władzę sprzeciwu w terminie 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia.
Art. 305ma.
Organ, który otrzymał informacje od obcej władzy, przesyła informację zwrotną na temat
wykorzystania otrzymanego materiału, jeżeli obca władza zwróciła się o taką informację.
Informację zwrotną przesyła się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od
dnia otrzymania przez organ wiadomości o sposobie wykorzystania otrzymanych informacji.
Art. 305mb.
Wymiana informacji następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu
standardowych formularzy, według wzorów określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr
1156/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania
niektórych przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w
dziedzinie opodatkowania. W przypadku braku możliwości wymiany informacji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, wymiany dokonuje się w formie pisemnej.
Rozdział 3
Szczegółowe zasady wymiany informacji o przychodach (dochodach) z oszczędności
Art. 305n.
§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje z urzędu informacje
dotyczące przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych, których wypłacanie
wymaga, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, składania
imiennej informacji o przychodach (dochodach), uzyskanych przez osoby, które ze
względu na miejsce zamieszkania podlegają obowiązkowi podatkowemu od wszystkich
swoich dochodów:
1) w państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub
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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
- właściwym władzom tych państw i terytoriów.
§ 2. Informacje przekazuje się przynajmniej raz w roku w terminie 6 miesięcy od zakończenia
roku podatkowego podmiotu wypłacającego przychody (dochody).
§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w celu usprawnienia współpracy,
może zawierać z właściwymi władzami państw i terytoriów, o których mowa w § 1,
porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie szczegółowych zasad i trybu
wymiany informacji.
§ 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. 305o.
Do informacji określonych w art. 305n § 1 dotyczących podatników, na których ciąży
nieograniczony obowiązek podatkowy w Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymanych przez
ministra właściwego do spraw finansów publicznych od właściwych władz innych państw lub
terytoriów zależnych lub stowarzyszonych przepisy art. 297a stosuje się odpowiednio.]

Art. 306a.
§ 1. Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o
zaświadczenie.
§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis
prawa;
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym
potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
§ 3. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
§ 4. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.
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terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, z zastrzeżeniem § 6.]
<§ 5. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w
terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.>
[§ 6. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 306m § 1, powinno być wydane bez zbędnej
zwłoki, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wydanie
zaświadczenia.]
[Art. 306k.
W sprawach nieuregulowanych w art. 306a-306i oraz art. 306l i art. 306m stosuje się
odpowiednio przepisy rozdziałów 1-6, 8, 9 z wyłączeniem art. 171a, rozdziałów 10-12, 14, 16
oraz 23 działu IV.]
<Art. 306k.
W sprawach nieuregulowanych w art. 306a–306i oraz art. 306l stosuje się odpowiednio
przepisy rozdziałów 1–6, 8 i 9, z wyłączeniem art. 171a, rozdziałów 10–12, 14, 16 oraz 23
działu IV.>
[Art. 306m.
§ 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o miejscu zamieszkania
dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej
osiągającej przychody (dochody), o których mowa w art. 305n § 1, ze źródeł przychodów
położonych:
1) w Republice Austrii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie Andory, Księstwie
Monako, lub
2) na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, stosownie do
postanowień umów w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności
osób fizycznych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z tymi terytoriami.
§ 2. W zaświadczeniu, o którym mowa w § 1, podaje się również zgłoszone organowi
podatkowemu przez wnioskodawcę:
1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu, który wypłaca lub stawia do
dyspozycji przychody (dochody);
2) numer rachunku wnioskodawcy, a w przypadku jego braku - tytuł prawny, z którego
wynika wierzytelność stanowiąca podstawę wypłaty lub postawienia do dyspozycji
przychodów (dochodów).]
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Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory
zaświadczeń, o których mowa w art. 306l i art. 306m § 1, uwzględniając zakres danych
wykazywanych w zaświadczeniach oraz dane identyfikujące wnioskodawcę i organ wydający
zaświadczenie.]
<Art. 306n.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 306l, uwzględniając zakres danych
wykazywanych w zaświadczeniu oraz dane identyfikujące wnioskodawcę i organ
wydający zaświadczenie.>

U S T A W A z dnia 10 września 1999 r. – KODEKS KARNY SKARBOWY(Dz. U.
z 2016 r. poz. 2137, 2024 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 88)

Art. 53.
§ 1. Czyn zabroniony jest to zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby
nie stanowiło ono przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Określenie
czynu zabronionego jako przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może
nastąpić tylko w niniejszym kodeksie.
§ 2. Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w
stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.
§ 3. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny
określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności
publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości
minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest
także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi.
§ 4. Minimalne wynagrodzenie jest to wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265).
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działu II - Część szczególna, określającym dany typ przestępstwa skarbowego lub
wykroczenia skarbowego.
§ 6. Ustawowy próg, o którym mowa w tytule I w dziale II - Część szczególna, jest to
wysokość kwoty określonej w § 3 zdanie pierwsze.
§ 7. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego bierze się pod uwagę
rodzaj i charakter zagrożonego lub naruszonego dobra, wagę naruszonego przez sprawcę
obowiązku finansowego, wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie
należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego, jak
również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonej reguły ostrożności i
stopień jej naruszenia.
§ 8. W rozumieniu kodeksu wypadek mniejszej wagi jest to czyn zabroniony jako
wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne
okoliczności - zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe - zawiera niski stopień
społecznej szkodliwości czynu, w szczególności gdy uszczuplona lub narażona na
uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu z § 6, a
sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące
lekceważenie przez sprawcę porządku finansowoprawnego lub reguł ostrożności
wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu
zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z pobudek
zasługujących na uwzględnienie.
§ 9. W rozumieniu kodeksu zasada terytorialności, o której mowa w art. 3 § 2, obejmuje
również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w
której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem
międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna
morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych.
§ 10. Za statek wodny uważa się także stałą platformę umieszczoną na szelfie
kontynentalnym.
§ 11. Przestępstwo skarbowe skierowane przeciwko istotnym interesom finansowym państwa
polskiego, o którym mowa w art. 3 § 3, jest to takie przestępstwo skarbowe, które zagraża
Skarbowi Państwa powstaniem uszczerbku finansowego w wysokości co najmniej
dziesięciokrotności wielkiej wartości.
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- 48 § 12. Przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju są to przestępstwa skarbowe określone w
tym samym rozdziale kodeksu; przestępstwa skarbowe z użyciem przemocy lub groźby jej
użycia uważa się za przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju.
§ 13. Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo
innego.
§ 14. Mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie
przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
§ 15. Duża wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza
pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia.
§ 16. Wielka wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego
przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia.
§ 17. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, jako wartość przedmiotu czynu zabronionego
przyjmuje się jego wartość rynkową, ustaloną według przeciętnej ceny rynkowej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie braku tych danych - na podstawie
oszacowania. O wartości rozstrzyga czas popełnienia czynu zabronionego, a gdy nie
można go ustalić - czas jego ujawnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 18. W rozumieniu kodeksu środek przewozowy jest to przedmiot używany do przewozu
osób lub towarów, w szczególności: pojazd drogowy, szynowy środek transportu,
przyczepa, naczepa, jednostka pływająca oraz statek powietrzny.
§ 19. Młodociany jest to osoba, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła
21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat.
§ 20. Dokument jest to każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest
związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód
prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.
§ 21. Księgami są:
1) księgi rachunkowe;
2) podatkowa księga przychodów i rozchodów;
3) ewidencja;
4) rejestr;
5) inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa,
a w szczególności zapisy kasy rejestrującej.
§ 22. Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym.
§ 23. Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa.
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§ 25. (uchylony).
§ 26. W rozumieniu kodeksu należność publicznoprawna jest to należność państwowa lub
samorządowa,

będąca

przedmiotem

przestępstwa

skarbowego

lub

wykroczenia

skarbowego; należnością państwową jest podatek stanowiący dochód budżetu państwa,
należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji lub należność celna, a
należnością

samorządową

-

podatek

stanowiący

dochód

jednostki

samorządu

terytorialnego lub należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji.
§ 26a. W rozumieniu kodeksu należnością publicznoprawną, w tym podatkiem, jest także
należność stanowiąca przychód budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetu
zarządzanego przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, w rozumieniu wiążących
Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa Unii Europejskiej, będąca przedmiotem
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.
§ 27. Należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona
liczbowo kwota pieniężna, od której uiszczenia lub zadeklarowania uiszczenia w całości
lub w części osoba zobowiązana uchyliła się i w rzeczywistości ten uszczerbek finansowy
nastąpił.
§ 28. Narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej czynem zabronionym jest to
spowodowanie konkretnego niebezpieczeństwa takiego uszczuplenia - co oznacza, że
zaistnienie uszczerbku finansowego jest wysoce prawdopodobne, choć nie musi nastąpić.
§ 29. Przepisy § 27 i 28 stosuje się odpowiednio do następujących określeń: "kwota
niewpłaconego podatku", "nienależny zwrot należności celnej lub umorzenie należności
celnej należnej do zapłacenia", "nienależny zwrot należności podatkowej", "nie pobiera
podatku", "nie wpłaca w terminie podatku", "pobrany podatek", "pobranego podatku nie
wpłaca", "podatek" oraz "wypłata lub pobranie nienależnej, nadmiernej lub wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem dotacji lub subwencji".
§ 30. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia, a w szczególności: "czynności sprawdzające",
"deklaracja", "informacja podatkowa", "inkasent", "kontrola podatkowa", "obowiązek
podatkowy", "podatek", "podatnik", "płatnik", "zwrot podatku", mają znaczenie nadane
im w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz.
613, z późn. zm.), z tym że określenie "podatek" oznacza również zaliczkę na podatek,
ratę podatku, a także opłaty oraz inne niepodatkowe należności budżetu państwa o
podobnym charakterze daninowym; określenie "podatnik" oznacza również osobę
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podobnym charakterze daninowym.
§ 30a. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "podatnik" oznacza również podmiot
zobowiązany do uiszczenia należności, o których mowa w § 26a.
[§ 30b. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "podmiot wypłacający", "podmiot
gospodarczy" oraz "pośredni odbiorca" mają znaczenie nadane im w rozdziale 7a ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.
361, z późn. zm.).]
§ 30c. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "informacja podsumowująca" ma znaczenie
nadane mu w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
2016 r. poz. 710, z późn. zm.).
§ 30d. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "dokument handlowy zastępujący
uproszczony dokument towarzyszący", "dokument zastępujący e-AD", "dostawa
wewnątrzwspólnotowa", "e-AD", "eksport", "import", "legalizacyjne znaki akcyzy",
"nabycie wewnątrzwspólnotowe", "numer referencyjny", "procedura zawieszenia poboru
akcyzy", "przedpłata akcyzy", "skład podatkowy", "System", "terytorium kraju",
"terytorium

państwa

członkowskiego",

"uproszczony

dokument

towarzyszący",

"uszkodzone znaki akcyzy", "wyroby akcyzowe", "znaki akcyzy", "zniszczone znaki
akcyzy" mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.).
§ 30e. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "koncentrat", "urobek rudy miedzi" oraz
"wydobycie miedzi oraz srebra" mają znaczenia nadane im w ustawie z dnia 2 marca 2012
r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1581).
§ 30f. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "sprawozdanie finansowe", "opinia" oraz
"raport" mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).
§ 31. Kontrola skarbowa jest to kontrola określona w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o
kontroli skarbowej.
§ 31a. Czynności kontrolne w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego są to czynności
określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz.
1799 i 1948).
§ 32. Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenia, a w szczególności: "dozór celny", "kontrola
celna", "magazyn czasowego składowania", "odprawa czasowa", "organ celny",
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- 51 "pozwolenie", "przedstawienie towaru organowi celnemu", "skład celny", "stawka celna",
"wolny obszar celny", "zamknięcie celne", "zgłoszenie celne", mają znaczenie nadane im
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9
października 2013 r. ustanawiającym unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z
10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "unijnym kodeksem celnym", w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r.
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny
(Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu
delegowanym Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającym
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do
szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.
Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.). Określenie "należność celna" oznacza
odpowiednio "należności celne przywozowe" i "należności celne wywozowe" w
rozumieniu unijnego kodeksu celnego.
§ 33. Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenie "reglamentacja pozataryfowa" oznacza
odpowiednio środki polityki handlowej ustanowione przez Wspólnotę Europejską w
ramach wspólnej polityki handlowej postanowieniami wspólnotowymi stosowanymi w
odniesieniu do ograniczenia świadczenia usług, wywozu lub przywozu towarów, takie jak
środki nadzoru lub ochrony, ograniczenia ilościowe i zakazy przywozu oraz wywozu, a
także środki administrowania obrotem towarami lub usługami z zagranicą, ustanowione
przez właściwy organ administracji państwowej.
§ 33a. Jeżeli przedmiotem czynu zabronionego określonego w rozdziale 7 kodeksu jest towar
wprowadzany na obszar celny Wspólnoty, przez wartość przedmiotu czynu zabronionego
rozumie się wartość celną towaru.
§ 34. Użyte w rozdziale 8 kodeksu określenia, a w szczególności: "działalność kantorowa",
"indywidualne zezwolenie dewizowe", "jednostki uczestnictwa w funduszu zbiorowego
inwestowania",

"kontrola",

"kraj",

"kraje trzecie",

"krajowe środki

płatnicze",

"nierezydent", "nierezydent z kraju trzeciego", "obrót dewizowy", "obrót dewizowy z
zagranicą", "papiery wartościowe", "rezydent", "uprawniony bank", "wartości dewizowe",
"waluta polska", "waluta wymienialna", "zagraniczne środki płatnicze", "zezwolenie
dewizowe", mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo
dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1893).
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losowa", "gra na automacie", "loteria audioteksowa", "loteria fantowa", "loteria
promocyjna", "zakłady wzajemne", "koncesja", "zezwolenie", mają znaczenie nadane im
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 i
1948).
§ 35a. Ilekroć w ustawie jest mowa o "automacie" lub "grze na automacie" rozumie się przez
to także odpowiednio "automat o niskich wygranych" lub "grę na automacie o niskich
wygranych" w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
§ 36. Żołnierz jest to osoba, która pełni czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej
służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie; przepisy Kodeksu karnego skarbowego
dotyczące żołnierzy stosuje się odpowiednio także do żołnierzy sił zbrojnych państw
obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków ich
personelu cywilnego, jeżeli ich przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe
pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.
§ 37. Finansowy organ postępowania przygotowawczego jest to:
1) urząd skarbowy;
2) inspektor kontroli skarbowej;
3) urząd celny.
§ 38. Niefinansowy organ postępowania przygotowawczego jest to:
1) Straż Graniczna;
2) Policja;
3) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
4) Żandarmeria Wojskowa;
5) Centralne Biuro Antykorupcyjne.
§ 39. Organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego jest to:
1) miejscowo właściwa izba celna - w sprawach należących do właściwości urzędu
celnego;
2) miejscowo właściwa izba skarbowa - w sprawach należących do właściwości urzędu
skarbowego, a jeżeli postępowanie przygotowawcze prowadzi inspektor kontroli
skarbowej - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej;
3) minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli postanowienie lub
zarządzenie wydał finansowy organ nadrzędny określony w pkt 1 i 2.
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- 53 § 39a. Organem nadrzędnym nad niefinansowymi organami postępowania przygotowawczego
określonymi w § 38 pkt 1-3 jest prokurator, a nad niefinansowym organem postępowania
przygotowawczego określonym w § 38 pkt 4 - prokurator do spraw wojskowych.
§ 40. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej jest to osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, którą organ
prowadzący postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe wezwał do udziału w tym
charakterze.
§ 41. Interwenient jest to podmiot, który, nie będąc podejrzanym lub oskarżonym w
postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zgłosił w
tym postępowaniu roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi.

Art. 80.
§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej
informacji podatkowej,
podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.
[§ 2. Płatnik, podmiot, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, niepełniący funkcji płatnika, podmiot wypłacający,
podmiot gospodarczy lub pośredni odbiorca, który wbrew obowiązkowi nie składa w
terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub
informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lub art. 44d ust. 1, 3, 5 lub 7 powołanej
ustawy,
podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.]
<§ 2. Płatnik oraz podmiot, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych, niepełniący funkcji płatnika, który wbrew
obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi
wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2
pkt 2 powołanej ustawy,
podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.>
§ 2a. Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi informacji o
amerykańskich rachunkach raportowanych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania
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(Dz. U. poz. 1712 oraz z 2016 r. poz. 1579 i 1948)
podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli informację określoną w § 1-2a złożono nieprawdziwą, sprawca podlega karze
grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-3
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

<Art. 80c.
Kto, działając w imieniu lub interesie raportującej instytucji finansowej, wbrew
przepisom ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi
państwami (Dz. U. …), nie dopełnia obowiązku:
1) stosowania zasad i procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych,
2) rejestrowania czynności podejmowanych w ramach procedur należytej staranności,
3) gromadzenia dokumentacji wymaganej w ramach stosowania procedur należytej
staranności,
4) usunięcia w terminie nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli, o którym
mowa w art. 70 ust. 4 tej ustawy,
podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Art. 80d.
Kto, działając w imieniu lub interesie podatnika, wbrew przepisom ustawy z dnia 10
lutego 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, składa
nieprawdziwą informację dla celów informacji o jednostkach wchodzących w skład
grupy podmiotów,
podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.>
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z dnia 9 października 2015 r. O WYKONYWANIU UMOWY MIĘDZY

RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI W SPRAWIE POPRAWY WYPEŁNIANIA MIĘDZYNARODOWYCH
OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH ORAZ WDROŻENIA USTAWODAWSTWA FATCA
(Dz. U. poz. 1712 oraz z 2016 r. poz. 1579)

Art. 4.
1. Raportujące polskie instytucje finansowe są obowiązane do:
1) identyfikowania

amerykańskich

rachunków

raportowanych

oraz

rachunków

posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe;
2) pozyskiwania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych lub organowi upoważnionemu:
a) informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, o których mowa w art. 2
ust. 2 lit. a Umowy FATCA,
b) informacji

o niewystępowaniu

w stosunku do prowadzonego rachunku

finansowego okoliczności skutkujących powstaniem obowiązku, o którym mowa
w lit. a.
2. Na potrzeby identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków
posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe, raportujące polskie instytucje
finansowe stosują, procedury sprawdzające określone w załączniku I do Umowy FATCA,
przewidziane dla kategorii rachunków opisanych w tym załączniku, oraz żądają
przedstawienia wskazanych w nim oświadczeń, wyjaśnień i dokumentów.
3. Jeżeli zgodnie z procedurami sprawdzającymi, o których mowa w ust. 2, polska instytucja
finansowa jest obowiązana do uzyskania oświadczenia posiadacza rachunku w związku z
otwarciem rachunku finansowego, uzyskuje ona to oświadczenie w trakcie procedur
związanych z otwarciem takiego rachunku.
[4. Oświadczenia wymagane na podstawie procedur sprawdzających, o których mowa w ust.
2, są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i
zawierają klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Wymóg pouczenia o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań uważa się za spełniony także w przypadku oświadczeń o
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5. Raportująca polska instytucja finansowa, która pośredniczy w wypłacie na rzecz
wyłączonych instytucji finansowych płatności podlegającej amerykańskiemu podatkowi,
na wniosek podmiotu, od którego otrzymuje taką płatność, informuje ten podmiot o jej
tytule, kwocie oraz danych umożliwiających identyfikację posiadacza rachunku, na który
dokonywana jest płatność, a także o nazwie i miejscu siedziby tych wyłączonych
instytucji finansowych.
6. Raportująca polska instytucja finansowa jest obowiązana do uzyskania Globalnego Numeru
Identyfikującego Pośrednika, o którym mowa w pkt 3 Uzgodnień Końcowych
towarzyszących Umowie FATCA, przed pierwszym przekazaniem informacji, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, poprzez rejestrację w IRS, oraz do jego wskazywania w
informacjach przekazywanych zgodnie z ust. 1 pkt 2 lit. a.
[7. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są sporządzane za rok kalendarzowy i
przekazywane w formie dokumentu elektronicznego w terminie do dnia 30 czerwca roku
następnego.]
<7. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są sporządzane za rok kalendarzowy i
przekazywane w formie dokumentu elektronicznego, utworzonego na podstawie
wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.>
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
[1) wzór formularza zawierającego informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2,]
2) format i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w formie
dokumentu elektronicznego
- mając na uwadze usprawnienie wypełniania, przekazywania i przetwarzania informacji,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia
bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych w nich zawartych, ich
ochrony przed nieuprawnionym dostępem oraz wymogi dotyczące ich przekazywania
przewidziane w Umowie FATCA, a także ustalenia wynikające z dwustronnego
porozumienia lub dokonane w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się, w
zakresie określonym w art. 3 ust. 6 Umowy FATCA.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 57 9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki stosowania procedur sprawdzających określonych
w załączniku I do Umowy FATCA, stosowanych na potrzeby identyfikacji opisanych w
nim kategorii rachunków, oraz przypadki, w których możliwy jest wybór określonych
sposobów postępowania stosownie do postanowień tego załącznika, mając na uwadze
warunki i możliwości przewidziane w tym zakresie w Umowie FATCA, a także specyfikę
działalności raportujących polskich instytucji finansowych.
10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, procedury i sposoby postępowania w sprawach określonych w art. 3 ust. 6
Umowy FATCA, będące wynikiem ustaleń dwustronnego porozumienia lub dokonanych
w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się - kierując się potrzebą
usprawnienia wykonywania postanowień Umowy FATCA.

Art. 8.
1. W przypadku przekazania przez właściwą władzę Stanów Zjednoczonych zawiadomienia o
istotnym nieprzestrzeganiu obowiązków, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. a Umowy
FATCA, minister właściwy do spraw finansów publicznych lub organ upoważniony,
zwani dalej "kontrolującym", przeprowadzają kontrolę wykonywania przez raportującą
polską instytucję finansową, zwaną dalej "kontrolowanym", obowiązków związanych z
informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych, zwaną dalej "kontrolą
amerykańskich

rachunków

raportowanych",

w

celu

weryfikacji

informacji

przedstawionych w tym zawiadomieniu.
2. Kontrola amerykańskich rachunków raportowanych jest podejmowana niezwłocznie po
otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
3. Wraz z zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli amerykańskich rachunków
raportowanych kontrolujący informuje kontrolowanego o zakresie nieprawidłowości
wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1.
4. Kontrola amerykańskich rachunków raportowanych powinna zostać zakończona bez
zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 miesięcy od dnia jej wszczęcia.
5. W toku kontroli amerykańskich rachunków raportowanych kontrolujący jest uprawniony
do żądania w szczególności udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów
związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii,
wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie
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i materiałów zawierających informacje niejawne.
6. Występując z żądaniem, o którym mowa w ust. 5, kontrolujący jest obowiązany zwracać
szczególną uwagę na zasadę wzajemnego zaufania między instytucjami finansowymi a
ich klientami.
7. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli. Kontrolowany, który nie zgadza
się z ustaleniami kontroli amerykańskich rachunków raportowanych zawartymi w
protokole, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić kontrolującemu
zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne dowody.
8. Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w
szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym.
9. W przypadku niezłożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie określonym w ust. 7
przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli amerykańskich
rachunków raportowanych.
10. Kontrola amerykańskich rachunków raportowanych kończy się w dniu doręczenia wyniku
kontroli.
11. Wynik kontroli sporządza się na podstawie protokołu kontroli, zastrzeżeń, zawiadomienia
o sposobie ich załatwienia oraz wyjaśnień. Wynik kontroli zawiera:
1) oznaczenie kontrolującego;
2) oznaczenie kontrolowanego;
3) datę sporządzenia;
4) powołanie podstawy prawnej kontroli amerykańskich rachunków raportowanych;
5) opis przebiegu kontroli amerykańskich rachunków raportowanych;
6) końcowe ustalenia i wnioski zawierające informację o stwierdzeniu nieprawidłowości
albo o ich braku;
7) wskazanie terminu usunięcia nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
8) informację o możliwych skutkach określonych w art. 5 ust. 2 lit. b Umowy FATCA;
9) podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego, a jeżeli wynik kontroli został wydany w formie dokumentu
elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny.
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6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia wyniku kontroli.
13. Kontrolowany jest obowiązany poinformować kontrolującego o sposobie usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich nieusunięcia, bez zbędnej zwłoki,
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego na ich
usunięcie.
[14. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-13 do kontroli amerykańskich rachunków
raportowanych stosuje się odpowiednio przepisy działu IV rozdziału 1, z wyłączeniem art.
127 i art. 128, rozdziału 2, rozdziału 3, z wyłączeniem art. 133 i art. 133a, rozdziału 4, z
wyłączeniem art. 139 § 1-3, rozdziałów 5, 6, 9-11, 14, 16, 22 i 23, oraz przepisy art. 281a,
art. 282b, art. 283, art. 284, art. 284b-286, art. 287, art. 289-290 i art. 291c ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, a także przepisy wydane na podstawie art.
290a tej ustawy.]
<14. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1–13 do kontroli amerykańskich rachunków
raportowanych stosuje się odpowiednio przepisy działu IV rozdziału 1,
z wyłączeniem art. 127 i art. 128, rozdziału 2, rozdziału 3, z wyłączeniem art. 133
i art. 133a, rozdziału 3a, rozdziału 4, z wyłączeniem art. 139, rozdziałów 5, 6, 9–11,
14, 16, 22 i 23 oraz przepisy działu VI, z wyłączeniem art. 281, art. 282a, art. 291 i
art. 292, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.>

Art. 13.
[1. Dane zawarte w informacjach, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 i 2, są udostępniane
wyłącznie organom wymienionym w art. 297 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa na zasadach określonych w tym przepisie.]
<1. Dane zawarte w informacjach, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1, są
udostępniane wyłącznie organom wymienionym w art. 297 § 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa na zasadach określonych w tym
przepisie.>
<1a. Dane zawarte w informacjach, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, są
udostępniane organom wymienionym w art. 297 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa oraz innym niż wymienione w tym przepisie organom
podatkowym, gdy toczące się przed tym organem postępowanie lub czynności
wykonywane przez ten organ są związane z prawidłowym określaniem podstaw
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należności,

których

dochodzenie,

zgodnie

z

przepisami

o

postępowaniu

egzekucyjnym w administracji, jest możliwe na wniosek obcego państwa.
Udostępnienie informacji dla celów innych niż określone w zdaniu pierwszym
wymaga uzyskania zgody właściwej władzy Stanów Zjednoczonych.>
2. Dane, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3 i 4, są udostępniane wyłącznie organom
wymienionym w art. 297 § 1 pkt 1 i pkt 2a-7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa na zasadach określonych w tych przepisach.
[3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, akta spraw oznacza się klauzulą: "Tajemnica
skarbowa", a ich przekazanie następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów
zawierających informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone".]
<3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1–2, akta spraw oznacza się klauzulą:
„Tajemnica skarbowa”, a ich przekazanie następuje w trybie przewidzianym dla
dokumentów zawierających informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone”.>
4. Przekazanie żądań ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub organu
upoważnionego, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 5, następuje w trybie
przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje niejawne o klauzuli
"zastrzeżone".
Art. 19.
1. Na potrzeby identyfikacji rachunków finansowych, otwartych między dniem 1 lipca 2014 r.
a dniem wejścia w życie ustawy, jako amerykańskich rachunków raportowanych,
raportujące polskie instytucje finansowe:
1) w przypadku rachunków finansowych osób fizycznych - występują do posiadacza
rachunku z żądaniem przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w ust. В części III
załącznika I do Umowy FATCA, oraz potwierdzają jego zasadność, zgodnie z
zasadami i procedurami określonymi w części III załącznika I do Umowy FATCA;
2) w przypadku rachunków finansowych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej - stosują zasady i procedury określone w części
V załącznika I do Umowy FATCA, w tym występują z żądaniem przedstawienia
wymaganych oświadczeń.
2. W ramach procedury, o której mowa w ust. 1, raportujące polskie instytucje finansowe
stosują wyłączenia od weryfikacji, identyfikacji oraz raportowania rachunków
finansowych określone:
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finansowych osób fizycznych,
2) w ust. A części V załącznika I do Umowy FATCA - w przypadku rachunków
finansowych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej
- przy czym wskazane w ust. A części III oraz w ust. A części V załącznika I do Umowy
FATCA salda ustala się na dzień wejścia w życie ustawy.
3. Raportujące polskie instytucje finansowe są obowiązane do przeprowadzenia, określonej w
ust. 1, procedury identyfikacji rachunków finansowych jako amerykańskich rachunków
raportowanych, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, z tym że żądanie
przedstawienia wymaganych oświadczeń powinno zostać skierowane do posiadacza
rachunku nie później niż w terminie 120 dni od tego dnia.
4. W żądaniu, o którym mowa w ust. 1, raportująca polska instytucja finansowa informuje
posiadacza rachunku, że w przypadku nieotrzymania wymaganych oświadczeń przed
upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy rachunek finansowy zostanie
zablokowany.
[5. Posiadacz rachunku jest obowiązany do przedstawienia oświadczeń wskazanych w
żądaniu, o którym mowa w ust. 1. Oświadczenia są składane pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i zawierają klauzulę
następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Wymóg pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań uważa się za spełniony także w przypadku oświadczeń o odpowiedzialności za
składanie fałszywych zeznań składanych na formularzach W-8 i W-9, o których mowa w
umowie FATCA oraz Załączniku I do tej umowy.]
<5. Posiadacz rachunku jest obowiązany do przedstawienia oświadczeń wskazanych w
żądaniu, o którym mowa w ust. 1.>
6. Raportująca polska instytucja finansowa jest obowiązana do blokady rachunku
finansowego, jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nie otrzymała
w odniesieniu do tego rachunku oświadczenia wskazanego w żądaniu, o którym mowa w
ust. 1.
7. Blokada rachunku finansowego polega na czasowym uniemożliwieniu dysponowania i
korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku
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wartości majątkowych znajdujących się na rachunku zbiorczym.
8. Wartościami majątkowymi są środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014
r. poz. 94, z późn. zm.), a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa
majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości.
9. Blokady rachunku finansowego dokonuje się w terminie 3 dni roboczych, od dnia od
upływu terminu, o którym mowa w ust. 6.
10. Raportująca polska instytucja finansowa niezwłocznie informuje posiadacza rachunku o
blokadzie rachunku finansowego i warunkach jego odblokowania.
11. Raportująca polska instytucja finansowa dokonuje odblokowania rachunku finansowego
nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od posiadacza rachunku
oświadczeń wskazanych w żądaniu, o którym mowa w ust. 1.

U S T A W A

z dnia 9 października 2015 r. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU

DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM
OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 1932)

[Art. 12.
1. Przepis art. 27 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
stosuje się od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2015 r., z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Obowiązek sporządzenia i przekazania sprawozdania, o którym mowa w art. 27 ust. 6
ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za rok podatkowy
rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2015 r., nie później jednak niż przed dniem 1
stycznia 2017 r., w przypadku spełnienia warunków wskazanych w art. 27 ust. 6 pkt 1-3
ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powstaje, jeżeli
skonsolidowane przychody, o których mowa w art. 27 ust. 6 pkt 4 ustawy zmienianej w art.
2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przekroczyły równowartość 750 000 000 euro
za ten rok podatkowy.]
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

