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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

 oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 955 ) 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669 i 1693) 

 

Art. 6. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1 – 9 

10. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, 

którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po 

[terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1] <upływie terminu określonego na złożenie 

zeznania.> 

11. Za całkowite przychody, o których mowa w ust. 3a i 4a, uważa się przychody osiągnięte 

ze źródeł określonych w art. 10 ust. 1, bez względu na miejsce położenia tych źródeł 

przychodów. 

12. Przepisy ust. 3a i 4a stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ 

podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba 

fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. 

13. Na żądanie organów podatkowych podatnicy, o których mowa w ust. 3a i 4a, są 

obowiązani udokumentować wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym 

roku podatkowym, przedstawiając zaświadczenie wydane przez właściwy organ 

podatkowy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo 

Konfederacji Szwajcarskiej, w którym osoby te mają miejsce zamieszkania dla celów 
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podatkowych lub inny dokument potwierdzający wysokość całkowitych przychodów 

osiągniętych w danym roku podatkowym. 

 

Art. 21. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1 – 34 

35. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, ma zastosowanie pod warunkiem złożenia 

urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, nie później niż [w terminie 

określonym] <przed upływem terminu określonego> w art. 45 ust. 1, zaświadczenia lub 

zaświadczeń, o których mowa w art. 85 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 616). 

36. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji 

otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została 

przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej 

prowadzącej tę działalność. 

Art. 25a. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1 – 2h 

2i. Informacje, o których mowa w ust. 2d, dołącza się do dokumentacji podatkowej w 

[terminie do dnia złożenia] <w terminie do dnia złożenia> rocznego zeznania 

podatkowego, o którym mowa w ust. 2d pkt 1. 

UWAGA: 

pominięto ust. 3 – 8 

 

Art. 26. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1 – 6a 

6b. Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 oraz 

wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w 

art. 45 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane 

pozwalające na identyfikację obdarowanego, [w szczególności jego nazwę i adres.] 

UWAGA: 

pominięto ust. 6c – 14 
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Art. 26e. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1 – 3h 

3i. Podatnik, o którym mowa w ust. 3a, korzystający z odliczenia, o którym mowa w ust. 1, 

stanowiącego pomoc publiczną, jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu 

skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego, [w terminie złożenia 

zeznania podatkowego] <przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania>, 

informacji, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362). 

UWAGA: 

pominięto ust. 3j – 9 

Art. 32. 

1. Zaliczki, o których mowa w art. 31, za miesiące od stycznia do grudnia, z zastrzeżeniem 

ust. 1a, wynoszą: 

[1)   za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika 

uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną 

granicę pierwszego przedziału skali - 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu; 

2)   za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku 

przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 - 32% dochodu uzyskanego w danym 

miesiącu.] 

<1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym 

zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego 

przedziału skali – 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu; 

2) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym 

zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego 

przedziału skali – 18% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która 

nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną 

granicę pierwszego przedziału skali;> 

<3) za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 – 32% dochodu 

uzyskanego w danym miesiącu.> 

1a. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować 

dochody łącznie z małżonkiem bądź na zasadach określonych w art. 6 ust. 4, a za rok 

podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu: 
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1)    dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a 

odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem 

renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% 

dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy 

miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 

27 ust. 1b pkt 1; 

2)   dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a 

odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem 

renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, 

zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego 

w danym miesiącu. 

1b. Płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie wymienione w ust. 1a, pobierają zaliczki 

według zasad określonych w ust. 1a pkt 1 i 2 począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. 

1c. W razie faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty 

możliwości do opodatkowania dochodów zgodnie z art. 6, podatnik jest zobowiązany 

poinformować o tym płatnika; w tym przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki są pobierane 

według zasad określonych w ust. 1. 

1d. (uchylony). 

[1e. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą 

kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki 

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone 

oświadczenie, bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, 

o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1.] 

<1e. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody 

przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik 

pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej 

podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1, od miesiąca, w którym otrzymał 

oświadczenie, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał 

oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia.> 

2. Za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody 

w rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez 
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płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 

albo 3 lub w ust. 9 pkt 1-3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym 

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

lub pkt 2a. Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne 

nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy 

obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości 

przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych 

świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich 

uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty 

pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc 

i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego. 

3. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w [ust. 1 pkt 1] <ust. 1 pkt 1 i 2>, ust. 1a i 2 

pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w 

art. 27 ust. 1b pkt 1, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku 

podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym 

stwierdzi, że: 

1)   nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika; 

2)   nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub 

innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną; 

3)   nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 

44 ust. 3; 

4)   nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

5)   ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia. 

3a. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z 

oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie. 

3b. [Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3] <Obliczoną zaliczkę> zmniejsza się o 

kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym 

miesiącu przez zakład pracy ze środków podatnika. 

4. Zakład pracy nie zmniejsza zaliczki w sposób określony w ust. 3, jeżeli podatnik 

powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia. 
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5. Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów określone w 

art. 22 ust. 2 pkt 3, jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu warunku 

określonego w tym przepisie; przepisy ust. 3a i 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez 

pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod 

warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na 

podatek dochodowy, stosownie do przepisów ust. 1-5, z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 i 

9a. 

7. [Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów 

określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym pracownik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania.] 

<Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów 

określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1−3 od miesiąca, w którym otrzymał pisemne 

oświadczenie pracownika o rezygnacji z ich stosowania, albo od następnego miesiąca, 

jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania 

zaliczki bez zastosowania tych kosztów.>Oświadczenie to składa się odrębnie dla 

każdego roku podatkowego. 

Art. 34. 

1. Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych 

bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków 

przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych. 

1a. Płatnik nie pobiera zaliczek na podatek od dochodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 

100, jeżeli podatnik przedłoży płatnikowi dokumenty określone w tym przepisie. 

2. Zaliczki, o których mowa w ust. 1, za miesiące od stycznia do grudnia, ustala się w sposób 

określony w art. 32 ust. 1-1e, odejmując kwotę obliczoną zgodnie z art. 32 ust. 3 

miesięcznie. Przepis art. 27 ust. 1b pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

[2a. Organ rentowy na wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy w 

ciągu roku bez pomniejszania o kwotę określoną w art. 32 ust. 3, począwszy od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.] 

<2a. Organ rentowy na pisemny wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki na podatek 

dochodowy w ciągu roku bez pomniejszania o kwotę określoną w art. 32 ust. 3 od 
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miesiąca, w którym otrzymał wniosek, albo od następnego miesiąca, jeżeli w 

miesiącu, w którym otrzymał wniosek,  nie miał możliwości jego uwzględnienia.> 

3. Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, od zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłaconych 

bezpośrednio przez organ rentowy pobiera się, stosując najniższą stawkę podatkową 

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

4. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę obliczoną zgodnie z 

art. 32 ust. 3, jeżeli: 

1)   wypłata zasiłków dotyczy okresu pełnego miesiąca kalendarzowego i związana jest z 

pozostawaniem w stosunku służbowym, w stosunku pracy, pracy nakładczej lub 

spółdzielczym stosunku pracy oraz 

2)   łącznie z dokumentacją uzasadniającą wypłatę zasiłków organowi rentowemu złożone 

zostanie przez zasiłkobiorcę oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym 

stwierdzi, że w okresie zasiłkowym: 

a)  nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, 

b)  nie osiąga innych dochodów poza dochodami uzyskiwanymi w zakładzie pracy, w 

którym ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia jest podstawą powstania prawa do 

zasiłku, 

c)  zakład pracy, o którym mowa pod lit. b, oblicza zaliczki od dochodów pracownika 

w sposób określony w art. 32 ust. 3, 

d)  nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Przepis art. 32 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

4a. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 2 zmniejsza się o kwotę składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez organ 

rentowy ze środków podatnika. 

5. (uchylony). 

6. W przypadku wypłaty zasiłków bezpośrednio przez organ rentowy po ustaniu zatrudnienia, 

zasady określone w ust. 3 i 4 oraz w art. 32 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

7. Organy rentowe są obowiązane, [w terminie do końca lutego, po upływie roku 

podatkowego], sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego 

wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent 

socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i nauczycielskich 

świadczeń kompensacyjnych oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy 
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według miejsca zamieszkania podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje 

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

skarbowemu, przy pomocy którego właściwy w sprawach opodatkowania osób 

zagranicznych naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; obowiązek ten nie 

dotyczy podatników: 

1)   w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek; 

2)   którym zaliczki były ustalane w sposób określony w art. 32 ust. 1a-1c, chyba że 

podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru 

opodatkowania w sposób określony w art. 6 ust. 2 lub ust. 4; 

3)   w stosunku do których, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zwolniono 

organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek 

dochodowy; 

4)   którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania[.] <;> 

<5) którzy przed końcem roku podatkowego złożyli organowi rentowemu wniosek o 

niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.> 

<7a. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 pkt 5, dotyczy również kolejnych lat 

podatkowych, chyba że przed upływem roku podatkowego podatnik wycofa wniosek 

o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.> 

8. [W przypadku gdy organ rentowy nie jest obowiązany do dokonania rocznego obliczenia 

podatku, o którym mowa w ust. 7, sporządza w terminie do końca lutego, po upływie roku 

podatkowego, imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu, według ustalonego 

wzoru, i w tym samym terminie przekazuje podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy 

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 

podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 

ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.] 

<W przypadku gdy organ rentowy nie jest obowiązany do dokonania rocznego 

obliczenia podatku, o którym mowa w ust. 7, sporządza imienną informację 

o wysokości uzyskanego dochodu, według ustalonego wzoru, i przekazuje 

podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje 

zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi 
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skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje 

zadania.>Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, organ rentowy sporządza 

również w przypadku, gdy dokonuje wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 

2, 75 i 100. 

9. Jeżeli podatnik poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego: 

1)   nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 

30-30c oraz art. 30e, 

2)   nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 10-10b, 

3)   nie korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami 

małżonka bądź nie korzysta z możliwości opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 

4, 

4)   nie uzyskał dochodów powodujących obliczenie należnego podatku w sposób 

określony w art. 27 ust. 8, 

5)   (uchylony), 

6)   nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 11, 

- podatek wynikający z rozliczenia rocznego obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w roku podatkowym przez organ 

rentowy ze środków podatnika, jest podatkiem należnym od podatnika za dany rok, 

chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą wysokość 

zobowiązania podatkowego w innej wysokości. 

10. Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z 

ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń 

przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń 

kompensacyjnych, otrzymanych bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru 

zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów 

dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym 

obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje. 

10a. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności 

do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty strukturalnej lub 

zasiłków z ubezpieczenia społecznego, za okres, za który podatnik pobierał świadczenie z 

innego organu rentowego w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na 

ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia 
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przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na 

tym rozliczeniu odpowiednie informacje. 

10b. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności 

do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub 

renty rodzinnej, za okres, za który podatnik pobierał zasiłek, dodatek szkoleniowy, 

stypendium albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy, 

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie 

przedemerytalne, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na 

podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje od przyznanego 

świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, 

zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje. 

11. Jeżeli podatnik otrzymał bezpośrednio od tego organu zwrot uprzednio zapłaconej i 

odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, a obowiązek poboru zaliczek przez ten 

organ trwa - organ rentowy w rocznym obliczeniu podatku sporządzanym za rok, w 

którym dokonał zwrotu składki, dolicza do podatku obliczonego zgodnie z art. 27 kwotę 

tej składki. 

12. Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia podatku a sumą zaliczek 

pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się z dochodu za marzec lub 

kwiecień roku następnego. Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu 

skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 

siedziby płatnika wykonuje swoje zadania, łącznie z zaliczkami za te miesiące. Jeżeli z 

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

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

w gotówce. [W razie gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu albo w 

lutym, różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia 

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

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

38 ust. 1a. 

<13. Organ rentowy jest obowiązany: 

1) pobrać różnicę, o której mowa w ust. 12, z dochodu za miesiąc, za który pobrana 

została ostatnia zaliczka – w przypadku gdy stosunek uzasadniający pobór 

zaliczek ustał w styczniu albo w lutym, albo 
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2) sporządzić i przekazać imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu – w 

przypadku gdy nie ma możliwości pobrania różnicy, o której mowa w ust. 12, 

zgodnie z pkt 1. 

14. Imienna informacja o wysokości uzyskanego dochodu przekazana na podstawie ust. 

13 pkt 2 zastępuje roczne obliczenie podatku. W takim przypadku organ rentowy 

informuje podatnika o przyczynie i skutkach przekazania imiennej informacji o 

wysokości uzyskanego dochodu.> 

Art. 35. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1 – 9 

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

do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 

4,] sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego 

wzoru, i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika 

wykonuje swoje zadania. 

11. (uchylony). 

Art. 39. 

1. [W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 

45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać 

podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku 

podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych 

wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z 

zastrzeżeniem ust. 5.] <Płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są 

obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika 

wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, 

urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne 

informacje sporządzone według ustalonego wzoru.>Informację, o której mowa w 

zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń 
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określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody 

zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 

innych umów międzynarodowych. 

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

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

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

przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje 

zadania, lub urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, 

imiennej informacji, o której mowa w ust. 1, [z zastrzeżeniem ust. 5.] 

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

organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są 

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

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

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 

podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 

ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, 

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

według ustalonego wzoru. 

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

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

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

sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych 

wykonuje swoje zadania, informacji, o której mowa w ust. 3. 

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

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

wartościowych zapisanych na tych rachunkach. 

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

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

art. 35 ust. 10.] 
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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,] <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; 

[2)   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.] 
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<2) w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy 

urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych 

wykonują swoje zadania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku 

podatkowym – 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] , <ust. 2 pkt 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. (uchylony). 

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. 2-6 nie stosuje się w zakresie dotyczącym takich 

podatników. 

 

 

Art. 42a. 

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

organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które 
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dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem 

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

dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru 

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

podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o 

wysokości przychodów i [w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z 

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

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 

podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 

ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. 

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie również do rolnika, który dokonuje wypłaty wynagrodzenia 

z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach. 

 

Art. 42e. 

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

[komornik sądowy] <organ egzekucyjny> lub podmiot niebędący następcą prawnym 

zakładu pracy, przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, 

stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, jest on obowiązany, 

jako płatnik, do poboru zaliczki na podatek, stosując do wypłacanych świadczeń najniższą 

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

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

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

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

potrącone w danym miesiącu, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

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

1)    o której mowa w art. 32 ust. 3; przepis art. 27 ust. 1b pkt 2 stosuje się odpowiednio; 

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

miesiącu ze środków podatnika. 

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

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

przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca 
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zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, 

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

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

obowiązany przesłać do urzędu skarbowego, 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, roczną deklarację, według ustalonego 

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

6. [W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 

45ba ust. 4,] <Płatnik> płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi oraz urzędowi 

skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 

miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o 

którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje 

swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. 

 

Art. 42f.
 

1. W okresie, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 1 albo 2, za płatnika, o którym mowa w art. 

31 i art. 41, uznaje się przedsiębiorstwo w spadku. 

2. W okresie, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 1 albo 2, na przedsiębiorstwie w spadku 

ciążą również obowiązki określone w art. 42a. 

3. Obowiązki przedsiębiorstwa w spadku wykonuje zarządca sukcesyjny, a w przypadku jego 

braku - osoby, o których mowa w art. 14 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, dokonujące 

czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy. 

4. W składanych deklaracjach i informacjach uwzględnia się kwoty dotyczące wypłaconych 

należności oraz dokonanych świadczeń od początku roku podatkowego, w tym należności 

i świadczenia wypłacone lub dokonane od otwarcia spadku. 

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się, w przypadku gdy zmarły przedsiębiorca był wspólnikiem 

spółki cywilnej. 

6. Za dzień zaprzestania działalności, o którym mowa w art. 38 ust. 1b oraz [art. 42 ust. 3,] 

<art. 42g ust. 2> uważa się dzień, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 1 albo 2. 
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7. Urzędem skarbowym właściwym dla przedsiębiorstwa w spadku jest urząd skarbowy, przy 

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca 

zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy wykonuje swoje zadania. 

 

<Art. 42g. 

1. Płatnicy oraz podmioty, o których mowa w art. 42a, przesyłają roczne obliczenie 

podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, oraz informacje, o których mowa w art. 34 

ust. 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e 

ust. 6: 

1) urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia roku następującego po 

roku podatkowym; 

2) podatnikowi – w terminie do końca lutego roku następującego po roku 

podatkowym. 

2. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem terminów, 

o których mowa w ust. 1, obowiązek przesłania rocznego obliczenia podatku oraz 

informacji, o których mowa w ust. 1, jest wykonywany nie później niż w dniu 

zaprzestania prowadzenia działalności.> 

 

Art. 44. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1 – 1a 

1b. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, uzyskujący przychody określone w art. 29 bez 

pośrednictwa płatników, są obowiązani bez wezwania wpłacać zryczałtowany podatek 

dochodowy na zasadach, o których mowa w art. 29, za miesiące, w których uzyskali ten 

przychód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatek za 

grudzień jest płatny [w terminie złożenia ] <przed upływem terminu określonego na 

złożenie>zeznania. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1c – 1e 

1f. Miesięczne zaliczki obliczone w sposób określony w ust. 1c i 1e podatnik jest obowiązany 

wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym uzyskał dochód, a za grudzień – [w terminie złożenia zeznania 

podatkowego] <przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania>. 
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UWAGA: 

pominięto ust. 1g – 3 

3a. Podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 

20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za 

grudzień – [w terminie złożenia zeznania podatkowego,] <przed upływem terminu 

określonego na złożenie zeznania> wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego 

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

Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca 

przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 

22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 

ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę 

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

UWAGA: 

pominięto ust. 3b – 5 

6. Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 

dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w 

terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest 

zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik 

wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. [Podatnik nie wpłaca 

zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej 

wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.] 

UWAGA: 

pominięto ust. 6a – 6i 

7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, czasowo przebywający za granicą, którzy 

osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym wrócili do kraju, wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli termin płatności 

przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny [w terminie 

złożenia] <przed upływem terminu określonego na złożenie > zeznania. Do obliczenia 

należnej zaliczki stosuje się odpowiednio ust. 3a oraz 3c. 

UWAGA: 

pominięto ust. 7a – 7h 

7i. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia: 
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1)   w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do 

wpłacenia należnych zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, w terminie 

do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracili prawo do 

zwolnienia, chyba że przed upływem tego terminu złożyli zeznanie o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali 

ze zwolnienia, i zapłacili podatek na zasadach określonych w art. 45; w tych 

przypadkach nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek;  

2)   w okresie między dniem 1 stycznia następnego roku a [terminem określonym dla 

złożenia] <przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania> zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym 

korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali 

ze zwolnienia i zapłaty podatku, na zasadach określonych w art. 45; w tym przypadku 

nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za poszczególne 

miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia; 

3)   w okresie między upływem terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym korzystali ze 

zwolnienia, a [terminem określonym dla złożenia] <przed upływem terminu 

określonego na złożenie zeznania> zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 

(poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po roku, w którym 

korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia korekty zeznania, o którym 

mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od 

dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym mieli 

obowiązek złożyć to zeznanie; 

4)   w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po 

roku, w którym korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego 

następującego po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do 

złożenia: 

a)  korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za 

zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego 
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dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 

rok podatkowy, w którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie, 

b)  korekt zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w których 

doliczyli po 20% dochodu, o którym mowa w ust. 7e, składanych za kolejne lata 

podatkowe następujące po roku korzystania ze zwolnienia. 

UWAGA: 

pominięto ust. 7j – 16 

 

Art. 45. 

[1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego 

wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w 

terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem 

ust. 1aa, 7 i 8.] 

<1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego 

wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, 

w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku 

podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w 

dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.> 

1a. W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym 

odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku 

podatkowym dochodu (poniesionej straty) z: 

1)   kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b; 

2)   pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, 

opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c; 

3)   odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach 

określonych w art. 30e. 

1aa. Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki 

kontrolowane, na zasadach określonych w art. 30f, 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. 30f ust. 7, w terminie do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i 

w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż 
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jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej 

z tych spółek. 

1b. 
(62)

 Urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1-1aa, jest urząd skarbowy, przy pomocy 

którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika 

w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania, a gdy zamieszkanie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - urząd skarbowy, przy 

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca 

zamieszkania na jej terytorium wykonuje swoje zadania, z zastrzeżeniem ust. 1c, a w 

przypadku przedsiębiorstwa w spadku, urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym 

według miejsca zamieszkania na dzień otwarcia spadku zmarłego przedsiębiorcy 

wykonuje swoje zadania. 

1c. W przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędem skarbowym, o 

którym mowa w ust. 1 i 1a, jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje 

zadania. 

2. (uchylony). 

3. Zeznaniami, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a pkt 2, nie obejmuje się dochodów 

opodatkowanych zgodnie z art. 29-30a, z zastrzeżeniem ust. 3c. 

3a. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy 

obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości 

lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał 

ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. 

3b. W zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje się należny podatek 

dochodowy, o którym mowa w art. 29-30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez 

płatnika. 

3c. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, są obowiązani wykazać kwoty dochodów 

(przychodów) określonych w art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, od których podatek został 

pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w ust. 1 lub 

1a. 

3d. 
(63)

 Podatnicy obowiązani do zapłaty podatku od przychodów z budynków są obowiązani 

w zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, wykazać środki trwałe, których 

wartość początkowa jest uwzględniana przy ustalaniu podstawy opodatkowania 
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podatkiem od przychodów z budynków, kwotę należnego i zapłaconego podatku od 

przychodów z budynków oraz kwotę dokonanych odliczeń zgodnie z art. 30g. 

<3e. Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik w tym zeznaniu może wskazać 

rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 

którego jest posiadaczem albo współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek 

aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub 

nadpłaty.> 

4. [W terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić:] 

<Przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatnicy są obowiązani 

wpłacić:> 

1)   różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 

1, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych 

przez płatników; 

2)   należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 1; 

3)   należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, 

albo różnicę pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa 

w ust. 1a pkt 2, a sumą należnych za dany rok zaliczek; 

4)   należny podatek wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 3. 

5. 
(64)

 Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania 

finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi 

Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe [w terminie złożenia] <przed 

upływem terminu określonego na złożenie> zeznania w postaci elektronicznej 

odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o 

rachunkowości. 

5a. 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. 

5b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 5a, w celu usprawnienia weryfikacji 

stosowania metody określonej w decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania 

metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, uwzględniający w 
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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. 

5c. (uchylony). 

5d. (uchylony). 

5e. (uchylony). 

5f. (uchylony). 

5g. (uchylony). 

6. Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów 

podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba że właściwy organ podatkowy wyda 

decyzję, w której określi inną wysokość podatku. [W razie niezłożenia zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu, właściwy organ podatkowy wyda decyzję określającą 

wysokość zobowiązania w podatku dochodowym.] 

7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, jeżeli osiągnęli dochody ze źródeł przychodów 

położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za 

pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku 

lub osiągnęli dochody określone w art. 30b, i zamierzają opuścić terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej [przed terminem] <przed upływem terminu>, o którym mowa 

w ust. 1, są obowiązani złożyć zeznania, o których mowa w ust. 1 i 1a, za rok podatkowy 

przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 7a. 

7a. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, którzy wybrali sposób opodatkowania 

określony w art. 6 ust. 3a, 4a lub w art. 29 ust. 4, składają zeznanie podatkowe w terminie 

określonym w ust. 1. Do zeznania podatkowego podatnicy dołączają certyfikat rezydencji 

dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. 

8. Podatnicy, o których mowa w art. 44 ust. 3d, są obowiązani w ciągu trzech miesięcy po 

przekroczeniu okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania 

stanowi warunek wyłączenia z opodatkowania dochodów, złożyć zeznanie o wysokości 

dochodów z pracy uzyskanych w roku poprzedzającym rok podatkowy i wpłacić należny 

podatek. Jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, są obowiązani złożyć zeznanie podatkowe przed 

opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8a. 
(65)

 Sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 5, Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-
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skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do 

spraw finansów publicznych. 

9. 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 rocznego 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. 

10. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 9, 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. 9. 

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

wzór uproszczonego sprawozdania, o którym mowa w ust. 9, 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. 

 

Art. 45a. 

Jeżeli jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych i wymogami bezpieczeństwa 

państwa: 

[1)    zadania naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 

2 pkt 2 i art. 45ca ust. 1, pełni organ wymieniony w art. 13a Ordynacji podatkowej;] 

<1) zadania naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i art. 42 

ust. 2 pkt 2, pełni organ wymieniony w art. 13a Ordynacji podatkowej;> 

2)   zadania urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1, pełni urząd obsługujący 

organ, o którym mowa w art. 13a Ordynacji podatkowej; 
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3)   przekazania 1% podatku należnego z zeznań podatkowych albo ich korekt, o którym 

mowa w art. 45c ust. 1, złożonych urzędowi, o którym mowa w pkt 2, dokonuje 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby urzędu, o którym mowa w 

pkt 2, na podstawie otrzymanej od tego urzędu pisemnej informacji. 

 

[Art. 45ba. 

1. Deklaracje i informacje, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 

1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi 

skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami 

Ordynacji podatkowej. 

2. Deklaracje i informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być składane urzędowi 

skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy wymienieni w art. 35 ust. 10, 

art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6, lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 

4 oraz art. 42a, są obowiązani sporządzić informację za dany rok dla nie więcej niż pięciu 

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

podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia 

sporządzenia tych deklaracji i informacji. 

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do deklaracji oraz informacji, o których mowa w ust. 1, 

które w imieniu i na rzecz płatników lub podmiotów wymienionych w ust. 2 składa 

urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą 

prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. 

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

dokumentu pisemnego, informacje sporządzane w tej formie po zakończeniu roku 

podatkowego przesyłają urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po 

roku podatkowym.] 

<Art. 45ba. 

Roczne obliczenie podatku, informacje i deklaracje, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, 

art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1–4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a ust. 1 oraz 

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

elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.> 
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Art. 45c. 

1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na 

wniosek, o którym mowa w ust. 3 i 3a, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku 

publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, 

wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku 

publicznego, zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego", kwotę w wysokości 

nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego: 

1)   z zeznania podatkowego złożonego [w terminie określonym dla jego złożenia]  

<przed upływem terminu określonego na jego złożenie>, albo 

2)   z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca 

od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego 

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 

2. Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, jest zapłata w pełnej wysokości 

podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na 

rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od 

upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Za zapłacony podatek, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie 

przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118) za traktowanie przesyłki listowej jako 

przesyłki poleconej. 

3. Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie 

zeznania, o których mowa w ust. 1, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez 

podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania 

na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego. 

3a. Za wniosek uważa się również wskazanie przez podatnika, o którym mowa w art. 34 ust. 

9, w oświadczeniu sporządzonym według ustalonego wzoru, jednej organizacji pożytku 

publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Oświadczenie składa się urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, w 

terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. 

3b. Oświadczenie złożone w terminie, o którym mowa w ust. 3a, wraz z rocznym obliczeniem 

podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 9, dla potrzeb przekazania 1% podatku należnego 

traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Złożenie 
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oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku 

należnego. 

4. Kwotę, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje w terminie od 

maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie 

podatkowe, na rachunek bankowy właściwy do przekazania 1% podatku podany przez 

organizację pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku 

publicznego. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego. 

5. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku publicznego, 

we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje organizacji pożytku 

publicznego zbiorczą informację o: 

1)   
(66)

 danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres, a w przypadku przedsiębiorstwa 

w spadku - dane tego przedsiębiorstwa), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek 

podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz. 

2)   wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji, 

3)   przeznaczeniu kwoty, o której mowa w ust. 1, przez organizację pożytku publicznego 

(cel szczegółowy) 

- jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, o których mowa w 

ust. 1, wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych 

wymienionych w pkt 1 i 2, lub wskazał cel szczegółowy, o którym mowa w pkt 3. 

6. Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz organizacji 

pożytku publicznego, jeżeli: 

1)   organizacja nie podała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru 

rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku lub numer tego 

rachunku jest nieprawidłowy; 

2)   organizacja została usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z art. 27a ustawy o 

działalności pożytku publicznego; 

3)    podatnik we wniosku, o którym mowa w ust. 3 i 3a, podał numer wpisu do 

Krajowego Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz prowadzony zgodnie z art. 

27a ustawy o działalności pożytku publicznego. 

6a. W przypadku gdy kwota wskazana we wniosku, o którym mowa w ust. 3 przekracza 

wysokość, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę w 

wysokości, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 4. 
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7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, składający zeznanie podatkowe w trakcie roku 

podatkowego, wybierają organizację pożytku publicznego z wykazu, o którym mowa w 

ust. 1, określonego za poprzedni rok podatkowy. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając potrzebę sprawnego 

zorganizowania procesu przekazywania kwot z tytułu 1% podatku, może upoważnić, w 

drodze rozporządzenia, podległy organ, inny niż określony w ust. 1, do realizacji zadania, 

o którym mowa w ust. 1. 

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

oświadczenia, o którym mowa w ust. 3a, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego 

wypełniania, terminu i miejsca składania, mając na celu umożliwienie identyfikacji 

podatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowane jest oświadczenie, oraz poprawne 

przekazanie 1% podatku należnego. 

[Art. 45ca. 

1. Podatnicy uzyskujący dochody od płatników określonych w art. 31, art. 33, art. 34, art. 35 

ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7 lub art. 41 ust. 1 mogą złożyć, w terminie do dnia 15 kwietnia roku 

następującego po roku podatkowym, urzędowi skarbowemu wniosek o sporządzenie 

zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wskazując adres poczty elektronicznej, na który 

ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy. 

2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą wnioskować o: 

1)   uwzględnienie w zeznaniu: 

a)  sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 6 albo art. 6a, 

b)  kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 albo ust. 11, 

c)  odliczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 lub art. 27f; 

2)   przekazanie na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwoty w wysokości 1% 

podatku należnego wynikającego z zeznania, podając jej numer wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

3. Przepis art. 45 ust. 1b stosuje się odpowiednio. 

4. Jeżeli podatnik pozostaje w związku małżeńskim, wniosek, o którym mowa w ust. 1, może 

być złożony wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków. Wspólny 

wniosek małżonków podpisuje jeden z małżonków, co traktuje się na równi ze złożeniem 

przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia tego 

wniosku. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe 

zeznania. 
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5. Urząd skarbowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa 

w ust. 1, nie wcześniej jednak niż od dnia 15 marca roku następującego po roku 

podatkowym, informuje podatnika, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, o 

udostępnieniu na portalu podatkowym zeznania za rok podatkowy. 

6. Podatnik w całości akceptuje albo odrzuca zeznanie udostępnione na portalu podatkowym. 

Akceptacja zeznania w całości oznacza jego złożenie. 

7. Podatnik wykonuje czynności, o których mowa w ust. 6, za pośrednictwem portalu 

podatkowego. 

8. Niewykonanie czynności, o których mowa w ust. 6, w terminie, o którym mowa w art. 45 

ust. 1, oznacza akceptację zeznania w całości i jest równoznaczne z jego złożeniem. 

9. W przypadku odrzucenia zeznania podatnik składa zeznanie na zasadach określonych w 

art. 45 ust. 1. 

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

szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, mając na 

uwadze konieczność prawidłowej identyfikacji podatnika i urzędu skarbowego, do którego 

kierowany jest wniosek, oraz poprawne rozliczenie podatku. 

 

Art. 45cb. 

1. Wniosek, o którym mowa w art. 45ca ust. 1, składa się za pośrednictwem portalu 

podatkowego albo za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie, której 

adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych. 

2. Wniosek, o którym mowa w art. 45ca ust. 1, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 45c 

ust. 3a, mogą być również składane nieodpłatnie za pomocą systemu teleinformatycznego 

banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących 

usługi drogą elektroniczną zapewniającego bezpieczeństwo, integralność i poufność 

przekazywania danych. 

3. Wniosek lub oświadczenie składane w sposób, o którym mowa w ust. 2, uwierzytelnia się 

przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy albo 

spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji w drodze elektronicznej 

posiadacza rachunku. 

4. Bank krajowy albo spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa nie mogą przetwarzać 

danych zawartych we wniosku lub oświadczeniu, o których mowa w ust. 2, do celów 
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innych niż przekazanie wniosku lub oświadczenia, z zastrzeżeniem, że dane, które zostały 

ujawnione bankowi krajowemu albo spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w 

związku z wykonywaniem czynności określonych w odrębnych przepisach, mogą być 

przetwarzane przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do 

celu, dla którego zostały przekazane. 

Art. 45cc. 

1. W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że sporządzone zeznanie, o którym 

mowa w art. 45ca ust. 6 i 8, zawiera błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu 

podatkowego, organ podatkowy koryguje zeznanie dokonując stosownych poprawek lub 

uzupełnień. Przepisy art. 274 § 2-4 i § 6 Ordynacji podatkowej stosuje się. 

2. Od zaległości związanych z korektą zeznania, o której mowa w ust. 1, nie nalicza się 

odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku 

do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 274 § 3 

Ordynacji podatkowej. 

3. W przypadku gdy przed dokonaniem korekty zeznania przez organ podatkowy podatnik 

skoryguje zeznanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1, od zaległości związanych z 

korektą zeznania nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po 

upływie terminu płatności podatku do dnia złożenia korekty.] 

 

<Art. 45cd. 

1. Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy 

udostępnia podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego zeznania, o których 

mowa w art. 45 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1 i 2, uwzględniając w nich dane będące w 

posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane: 

1) zawarte w rocznym obliczeniu podatku i informacjach, o których mowa w art. 34 

ust. 7 i 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz 

art. 42e ust. 6; 

2) o wpłaconych w trakcie roku podatkowego przez podatnika zaliczkach. 

2. Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu 

określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian 

oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji. 
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3. Podatnik składa zeznanie na zasadach określonych w art. 45, jeżeli nie dokona 

akceptacji udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego 

złożenie albo je odrzuci przed tym terminem. 

4. W przypadku podatnika, który oprócz dochodów wykazanych w rocznym obliczeniu 

podatku lub informacjach, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, art. 35 ust. 10, art. 39 

ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6, nie uzyskał innych 

dochodów podlegających opodatkowaniu i wykazywanych w zeznaniach, o których 

mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 1, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia 

udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie 

oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu 

(automatyczna akceptacja). 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli: 

1) organ rentowy dokonał rocznego obliczenia podatku a podatek wynikający z tego 

obliczenia jest podatkiem należnym na podstawie art. 34 ust. 9; 

2) podatnik złożył zeznanie nie korzystając z zeznania udostępnionego przez organ 

podatkowy. 

6. Akceptacji oraz odrzucenia udostępnionego zeznania podatnik dokonuje 

za pośrednictwem portalu podatkowego. 

 

Art. 45ce. 

1. W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że złożone zeznanie zawiera błędy 

lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego, organ podatkowy 

koryguje zeznanie dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień. Przepisy art. 

274 § 2–4 i 6 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 

2. Od zaległości związanych z korektą zeznania, o której mowa w ust. 1, nie nalicza się 

odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności 

podatku do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 

274 § 3 Ordynacji podatkowej. 

3. W przypadku gdy przed dokonaniem korekty zeznania przez organ podatkowy 

podatnik skoryguje zeznanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1, od zaległości 

związanych z korektą zeznania nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia 

następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia złożenia korekty. 
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Art. 45cf. 

1. W przypadku braku wpłaty różnicy, o której mowa w art. 45 ust. 4 pkt 1 i 2, przez 

podatnika, o którym mowa w art. 45cd ust. 4, organ podatkowy w terminie miesiąca 

od dnia upływu terminu płatności informuje podatnika o obowiązku jej wpłaty w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

2. W przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, o 

której mowa w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia 

następującego po upływie terminu płatności różnicy, o której mowa w art. 45 ust. 4 

pkt 1 i 2.> 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i 

płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 650, 771 i 1629) 

 

Art. 9. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, mają obowiązek aktualizowania danych 

objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do 

naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana danych. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują 

zgłoszenia aktualizacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w 

art. 5 ust. 2b pkt 2. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą 

fizyczną [objętą rejestrem PESEL] <mającą identyfikator podatkowy, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1,> nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym 

podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie 

przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub 

innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Podatnicy mogą również 

dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania według wzoru określonego na 

podstawie art. 5 ust. 5. 

2. (uchylony). 
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3. Aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących podatkowych grup kapitałowych 

dokonuje wskazana w umowie spółka reprezentująca grupę. Obowiązek ten jest 

niezależny od obowiązku aktualizacji danych, który ciąży na każdej ze spółek 

wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. Do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym stosuje się: 

1)   odpowiednio przepisy art. 5 ust. 4a; 

2)   
(2)

 wzory formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych określone w rozporządzeniu wydanym 

na podstawie art. 5 ust. 5 albo formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

Art. 14. 

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w systemie teleinformatycznym CRP 

KEP i jest administratorem danych w nim zawartych. 

2. CRP KEP służy: 

1)   gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób 

fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających: 

a)  ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, 

b)  z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów 

podatkowych; 

2)   weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami 

urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   wymianie danych z rejestrem PESEL, Centralną Ewidencją i Informacją o 

Działalności Gospodarczej, krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej, Krajowym Rejestrem Sądowym, Centralnym Rejestrem Płatników 

Składek. 

3. Naczelnicy urzędów skarbowych zamieszczają w CRP KEP dane zawarte w dokumentacji, 

o której mowa w art. 13 ust. 1, dane z dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, 

oraz dane uzupełniające, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 

1995 r. o statystyce publicznej i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 

r. o systemie ubezpieczeń społecznych, o ile nie są one zamieszczone za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 
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3a. CRP KEP przekazuje automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dane 

uzupełniające podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w 

art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, do 

krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej bezpośrednio po ich 

zamieszczeniu w CRP KEP. Przepis stosuje się odpowiednio do zmiany danych. 

3b. CRP KEP przekazuje automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

dane objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dane uzupełniające 

podmiotu, o których mowa w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, do Centralnego Rejestru Płatników Składek 

bezpośrednio po ich zamieszczeniu w CRP KEP. Przepis stosuje się odpowiednio do 

zmiany danych. 

[4. Minister właściwy do spraw informatyzacji po zarejestrowaniu osoby fizycznej w rejestrze 

PESEL jest obowiązany przekazywać niezwłocznie z tego rejestru do CRP KEP 

następujące dane: nazwisko, imię, numer PESEL oraz informację o dacie zgonu. 

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji, po otrzymaniu od Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej informacji o zaewidencjonowaniu osoby fizycznej objętej 

rejestrem PESEL w CRP KEP, niezwłocznie przekazuje posiadane dane z rejestru PESEL 

w zakresie określonym w art. 5 ust. 2.] 

<4. Minister właściwy do spraw informatyzacji po zarejestrowaniu osoby fizycznej w 

rejestrze PESEL jest obowiązany przekazywać niezwłocznie z tego rejestru do CRP 

KEP następujące dane: nazwisko, imię, numer PESEL, informacje o dacie zgonu i 

dacie znalezienia zwłok, numery PESEL rodziców, jeżeli zostały im nadane, 

a w przypadku braku numerów PESEL − imiona i nazwiska rodowe rodziców. 

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji po otrzymaniu od Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej informacji o zaewidencjonowaniu osoby fizycznej objętej 

rejestrem PESEL w CRP KEP, niezwłocznie przekazuje posiadane dane z rejestru 

PESEL w zakresie określonym w art. 5 ust. 2 oraz dane, o których mowa w art. 8 pkt 

12 i 13 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1382 i 1544).> 

6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4 i 5, minister właściwy do spraw 

informatyzacji niezwłocznie przekazuje zmienione dane. 

7. Przekazywanie danych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji następuje przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 
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dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 

i 1579) i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz w ustawie z dnia 24 

września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657). 

8. Szef Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnik urzędu skarbowego uzupełniają w CRP 

KEP dane dotyczące numeru podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numeru 

identyfikacyjnego REGON, numeru PESEL oraz rodzaju i numeru dowodu tożsamości na 

podstawie informacji otrzymanych od organów prowadzących rejestry urzędowe 

zawierające te dane. 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z 

późn. zm.) 

Art. 77. 

§ 1. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie: 

1)   30 dni od dnia wydania nowej decyzji - jeżeli nadpłata powstała w związku z 

uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji; 

2)   30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość 

nadpłaty; 

3)    30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu albo stwierdzeniu nieważności 

decyzji - jeżeli w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji nie 

wystąpi obowiązek wydania nowej decyzji; 

4)   30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 74; 

4a)   30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji 

sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w 

całości lub w części akt normatywny, jeżeli wniosek, o którym mowa w art. 74, został 

złożony przed terminem wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub 

publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

[5)   3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2 pkt 

1-3, z zastrzeżeniem § 2;] 
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<5) 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2 

pkt 1–3, z zastrzeżeniem pkt 5a i § 2;> 

<5a) 45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

zeznania, o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 1, przez podatników podatku 

dochodowego od osób fizycznych, z zastrzeżeniem § 2;> 

6)   2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze: 

a)  skorygowanym zeznaniem (deklaracją) - w przypadkach, o których mowa w art. 75 

§ 3, 

b)  skorygowanym zeznaniem (deklaracją) i z umową spółki aktualną na dzień 

rozwiązania spółki - w przypadku, o którym mowa w art. 75 § 3a 

[- lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub 

deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2;] 

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

deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, albo 45 dni od dnia złożenia za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania, o którym mowa 

w art. 73 § 2 pkt 1, przez podatników podatku dochodowego od osób 

fizycznych.> 

7)    (uchylony). 

[§ 2. W przypadku skorygowania deklaracji: 

1)   w trybie określonym w art. 274 § 1 pkt 1 - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 

miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu; 

2)   przez podatnika - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia jej 

skorygowania.] 

<§ 2. Nadpłata wynikająca ze skorygowanej deklaracji podlega zwrotowi w terminie: 

1) 45 dni od dnia jej skorygowania – w przypadku skorygowania za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej zeznania, o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 

1, przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych; 

2) 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w 

art. 274 § 3 – w przypadku skorygowania zeznania w trybie określonym w art. 

274 § 1 pkt 1; 

3) 3 miesięcy od dnia jej skorygowania – w innych przypadkach niż określone w pkt 

1 i 2.> 

§ 3. (uchylony). 
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§ 4. W przypadku niewydania nowej decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia uchylenia albo 

stwierdzenia nieważności przez organ podatkowy lub od dnia doręczenia organowi 

podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego 

prawomocności, uchylającego decyzję albo stwierdzającego jej nieważność, nadpłata 

stanowiąca kwotę wpłaconą na podstawie decyzji uchylonej albo decyzji, której 

nieważność stwierdzono, podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki. 

 

Art. 78. 

§ 1. Nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę, o 

których mowa w art. 56 § 1, pobieranych od zaległości podatkowych. 

§ 2. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w 

postępowaniu egzekucyjnym, nie podlegają oprocentowaniu. 

§ 3. Oprocentowanie przysługuje: 

1)    w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 1 i 3 - od dnia powstania nadpłaty, a 

jeżeli organ podatkowy nie przyczynił się do powstania przesłanki zmiany lub 

uchylenia decyzji, a nadpłata nie została zwrócona w terminie - od dnia wydania 

decyzji o zmianie lub uchyleniu decyzji; 

2)    (uchylony); 

3)   w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 2 i pkt 6 - od dnia złożenia wniosku 

o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją): 

a)  jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji 

stwierdzającej nadpłatę, 

b)  jeżeli decyzja stwierdzająca nadpłatę nie została wydana w terminie 2 miesięcy od 

dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, chyba że do opóźnienia w wydaniu 

decyzji przyczynił się podatnik, płatnik lub inkasent, 

c)  jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie, o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 

6, chyba że do opóźnienia w zwrocie nadpłaty przyczynił się podatnik, płatnik lub 

inkasent; 

4)   w przypadku przewidzianym w [art. 77 § 1 pkt 5 i § 2] <art. 77 § 1 pkt 5 i § 2 pkt 2 i 

3> - od dnia powstania nadpłaty, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 3 

miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2 pkt 1-

3, lub od dnia skorygowania zeznania lub deklaracji w trybie art. 274 lub art. 274a; 



- 38 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<4a) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 5a i § 2 pkt 1 – od dnia 

powstania nadpłaty, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 45 dni od 

dnia złożenia zeznania, o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 1, lub od dnia 

skorygowania zeznania w trybie art. 274 lub art. 274a.> 

5)    (uchylony). 

§ 4. Oprocentowanie z tytułu nadpłaty przysługuje do dnia zwrotu nadpłaty, zaliczenia jej na 

poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych lub dnia złożenia wniosku o 

zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem § 5 

pkt 2. 

§ 5. W przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 4 i 4a oprocentowanie przysługuje za 

okres: 

1)   od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu - pod warunkiem złożenia przez 

podatnika wniosku o zwrot nadpłaty przed terminem albo w terminie 30 dni od dnia 

wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji 

orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w 

części akt normatywny; 

2)   od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia, w którym 

uchylono lub zmieniono w całości lub w części akt normatywny - jeżeli wniosek o 

zwrot nadpłaty został złożony po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od 

dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części ten akt. 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1778, z późn. zm.) 

Art. 50. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1 – 16 
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17. Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organom 

Krajowej Administracji Skarbowej na ich żądanie dane: 

1)   dotyczące ubezpieczonego: 

a)  numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zameldowania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu korespondencji - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

d)   numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie 

nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer 

dowodu osobistego albo paszportu, 

e)  numer płatnika w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

f)  ustalone prawo do emerytury lub renty, 

g)  stopień niepełnosprawności, 

h)  kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

i)  okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

k)  okres rozliczeniowy, 

l)  kod tytułu ubezpieczenia, 

m)  informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

n)  wymiar czasu pracy, 

o)  kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego, 

p)  podstawa wymiaru składki na: 

-  ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

q)  wysokość składki na: 

-  ubezpieczenie emerytalne, 
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-  ubezpieczenia rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

r)  kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu 

opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego, 

s)  kod świadczenia lub kod przerwy wraz z kwotą wypłaty tego świadczenia, 

t)  liczba dni zasiłkowych oraz liczba wypłat; 

2)   dotyczące osób zgłaszanych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego: 

a)  numer PESEL, 

b)  kod stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa, 

c)  stopień niepełnosprawności, 

d)  czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie z osobą ubezpieczoną; 

3)   dotyczące płatników składek: 

a)   numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie 

nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer 

dowodu osobistego albo paszportu, 

b)  data powstania obowiązku opłacania składek, 

c)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

d)  liczba ubezpieczonych, 

e)  stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe, 

f)  kwota należnych składek na Fundusz Pracy, 

g)  kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

h)  liczba pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur 

Pomostowych, 

i)  liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych; 

4)   dotyczące uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń 

wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów: 

a)  numer PESEL, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zamieszkania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 
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c)  stopień niezdolności do pracy, 

d)  symbol świadczenia, 

e)  wysokość świadczenia, 

f)  wysokość dodatków przysługujących do świadczenia 

- w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań zmierzających do 

skutecznego poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz 

zadań analityczno-sprawozdawczych. 

<17a. Zakład przekazuje do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, drogą 

elektroniczną, dane, o których mowa w ust. 17 pkt 1 lit. a, d, e, k−t oraz pkt 2 lit. a i 

b, za okres od stycznia do grudnia w terminie do końca stycznia roku następującego 

po roku, za który są przekazywane te dane. 

17b. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 17a, Zakład niezwłocznie, nie 

rzadziej niż 2 razy w miesiącu, przekazuje zmienione dane. Zmienione dane Zakład 

przekazuje do dnia 20 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym.”. 

18. Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rodziny lub ministrowi właściwemu 

do spraw zabezpieczenia społecznego, w postaci elektronicznej, wykaz zawierający dane 

wskazanych przez ministra osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 

wychowawcze, a także członków ich rodzin, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń 

społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, w okresie wskazanym przez ministra 

właściwego do spraw rodziny lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 

2)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia, 

3)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, 

4)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6)   okres rozliczeniowy, 

7)   dane dotyczące płatników składek: 

a)  numer NIP, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tego numeru - numer PESEL 

lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 

b)  nazwę skróconą lub imię i nazwisko płatnika składek 
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- w celu umożliwienia ośrodkom pomocy społecznej, organom właściwym i 

wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń 

wychowawczych, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do 

spraw rodziny, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz 

wojewodę realizacji świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych przez 

ośrodki pomocy społecznej, organy właściwe oraz wojewodów.
(85)

  

19. 
(86)

 Zakład udziela bezpłatnie sądowi rejestrowemu prowadzącemu postępowania o 

rozwiązanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania 

postępowania likwidacyjnego informacji niezbędnych do ustalenia, czy podmiot wpisany 

do tego rejestru posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność. 

 

 

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 i 2175 oraz z 2018 

r. poz. 650, 1291 i 1629) 

Art. 4. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)    działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są 

czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług 

wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w 

sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 

oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753)
(3)

 wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 

29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. 

poz. 60), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 

2)   działalność gastronomiczna - usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz 

sprzedażą posiłków i towarów; 

3)   działalność usługowa w zakresie handlu - sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, 

nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które 

zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo 

rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników; 
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4)   działalność wytwórcza - działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym 

również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika; 

5)   towary - towary handlowe, surowce i materiały podstawowe, z tym że: 

a)  towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w 

stanie nieprzetworzonym, 

b)  surowcami i materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji 

lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do 

materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część 

składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone, z tym że za 

surowce i materiały podstawowe nie uważa się paliw i olejów zużywanych w 

transporcie; 

6)   dowody zakupu - otrzymane faktury, rachunki, paragony, dowody wewnętrzne oraz 

opis otrzymanego towaru; 

7)   karty przychodów - indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników, 

prowadzone przez podatników dokonujących pracownikom wypłat należności ze 

stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym; 

8)   podatek dochodowy na ogólnych zasadach - podatek dochodowy od osób fizycznych, 

opłacany przy zastosowaniu podstawy obliczania podatku, o której mowa w art. 26 

ustawy o podatku dochodowym, i skali, o której mowa w art. 27 ustawy o podatku 

dochodowym; 

9)   księgi - księgi rachunkowe albo podatkową księgę przychodów i rozchodów, 

prowadzone na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

10)  gospodarstwo rolne - gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym; 

11)   wolny zawód - pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez 

lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, 

felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia 

usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta 

nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb 

prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste 

wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania 

na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o 
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podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego 

zawodu; 

12)   pozarolnicza działalność gospodarcza - pozarolniczą działalność gospodarczą w 

rozumieniu ustawy o podatku dochodowym; 

13)   urząd skarbowy - urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika 

naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; 

14)  
(4)

 przedsiębiorstwo w spadku - przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy z 

dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. 

U. poz. 1629), zwanej dalej "ustawą o zarządzie sukcesyjnym"; 

15)  
(5)

 zmarły przedsiębiorca - zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 1 ustawy o 

zarządzie sukcesyjnym; 

16)  
(6)

 zarząd sukcesyjny - zarząd sukcesyjny w rozumieniu ustawy o zarządzie 

sukcesyjnym [.] <;> 

<17) ustawa – Ordynacja podatkowa − ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. − 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.).> 

2. Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku 

poprzedzającego rok podatkowy. 

3. Do udokumentowania zakupu towarów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

4. Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, 

oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. 

 

Art. 21. 

1. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 

następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – [w terminie złożenia] <przed upływem 

terminu określonego na złożenie> zeznania. 

1a. Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na 

rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie 

kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – [w 

terminie złożenia] <przed upływem terminu określonego na złożenie>zeznania. 
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1b. Zasadę, o której mowa w ust. 1a, mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane 

przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku 

poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 

25 000 euro. 

1c. 
(11)

 Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 

stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego 

według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego 

podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy 

opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu 

opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób. Podatnik 

może złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów ustawy o CEIDG. 

1d. 
(12)

 Podatnik, który na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest 

zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za 

okres objęty zawieszeniem. 

1e. 
(13)

 Podatnik będący osobą fizyczną, który jest wspólnikiem spółki jawnej, jeżeli spółka 

zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej 

działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty zawieszeniem. 

1f. 
(14)

 Przepis ust. 1e stosuje się, jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej, nie 

później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o 

zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów 

dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, zawiadomi w postaci 

pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania 

tej działalności. 

1g. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu zawieszenia, o którym 

mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, podatnik jest obowiązany obliczyć i 

wpłacić na rachunek urzędu skarbowego po wznowieniu wykonywania działalności 

gospodarczej, w terminie: 

1)   do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wznowiono wykonywanie 

działalności gospodarczej - w przypadku podatników, o których mowa w ust. 1; 

2)   do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym wznowiono wykonywanie 

działalności gospodarczej - w przypadku podatników, o których mowa w ust. 1a. 
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1h. Jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim miesiącu 

roku podatkowego, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu 

zawieszenia, o którym mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, podatnik jest 

obowiązany obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego w terminie, o którym 

mowa w ust. 2. W tym samym terminie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych są 

obowiązani obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego podatnicy, o których 

mowa w ust. 1a, jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w 

ostatnim kwartale roku podatkowego. 

1i. W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku 

następującym po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych: 

1)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie 

rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie, o którym mowa 

w ust. 2; 

2)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono 

wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić 

na zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h. 

1j. W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku 

następującym dwa lata po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt 

od przychodów ewidencjonowanych: 

1)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie 

rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie, o którym mowa 

w ust. 2; 

2)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym następującym po roku, w 

którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w 

terminie, o którym mowa w ust. 2; 

3)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono 

wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić 

na zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h. 

1k. 
(15)

 Przepisy ust. 1g-1j stosuje się odpowiednio do podatników, którzy zawiesili 

wykonywanie działalności gospodarczej na okresy, o których mowa w art. 16b ustawy z 

dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 

oraz z 2018 r. poz. 650) i art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
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ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 

398 i 650). 

2. Podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym: 

1)   (uchylony), 

[2)   zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości 

dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w 

terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.] 

<2) zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, 

wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych – w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku 

następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu 

uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku 

podatkowym.> 

2a. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od przychodu lub ryczałtu, 

a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu 

podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza 

odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. 

<2b. Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik w tym zeznaniu może wskazać 

rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 

którego jest posiadaczem albo współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek 

aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub 

nadpłaty.> 

3. Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące 

podatnicy mogą uwzględniać odliczenia i obniżki, o których mowa w art. 11 i 13. 

3a (uchylony). 

3b (uchylony). 

3c (uchylony). 

3d (uchylony). 

4. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem 

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

w której określi inną wysokość podatku. 
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[5. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego przychodu, dokonanych 

odliczeniach i kwocie należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, naczelnik 

urzędu skarbowego wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w formie ryczałtu 

od przychodów ewidencjonowanych.] 

6. Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej, są zwolnieni na warunkach określonych w ust. 8 z obowiązków 

wynikających z ust. 1, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym: 

1)   bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w 

roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 

miesięcy, albo 

2)   dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został 

spełniony warunek, o którym mowa w pkt 1. 

7. Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w 

okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie 

prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki 

niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, 

o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. 

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy podatników, którzy łącznie spełniają 

następujące warunki: 

1)   w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z 

pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej 

równowartość w złotych kwoty co najmniej 1000 euro, przeliczonej według średniego 

kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku 

poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności; 

2)   od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1 

stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli 

małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w 

okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie 

umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty; 

3)    w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników 

majątku - o znacznej wartości - udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone 
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do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, 

wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te 

osoby i stanowiących ich własność; 

4)    złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z 

tego zwolnienia; oświadczenie składa się w formie pisemnej w terminie do dnia 31 

stycznia roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z tego zwolnienia. 

9. Przez znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku - wymienionych w ust. 8 

pkt 3 - stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej 

według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia 

roku poprzedzającego rok korzystania z tego zwolnienia. Przy określaniu tych wartości 

art. 19 ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio. 

10. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 6, są obowiązani do 

złożenia zeznania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz do uiszczenia należnego ryczałtu 

od przychodów ewidencjonowanych, za rok objęty tym zwolnieniem - z tytułu 

pozarolniczej działalności gospodarczej - w pięciu kolejnych latach podatkowych 

następujących bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - w wysokości 

20% należnego ryczałtu wykazanego w zeznaniu za rok objęty zwolnieniem; ryczałt ten 

płatny jest [w terminach określonych dla złożenia] <przed upływem terminów 

określonych na złożenie> zeznań za pięć kolejnych lat podatkowych następujących 

bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem. 

11. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze 

zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych: 

1)    zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość lub 

upadłość spółki, w której są wspólnikami lub 

2)   osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w 

wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1000 euro, 

przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, 

z ostatniego dnia roku poprzedniego, lub 

3)   w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do 

najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok 

podatkowy, lub 
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4)    mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz 

składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w 

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

ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938); określenie lub wymierzenie w 

innej formie - w wyniku postępowania prowadzonego przez właściwy organ - 

zaległości z wymienionych tytułów nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze 

zwolnienia, jeżeli zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej. 

12. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 oraz ust. 11 pkt 3 ustala 

się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku, gdy 

przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden. 

13. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia: 

1)   w miesiącach od stycznia do listopada roku podatkowego, w którym korzystają z tego 

zwolnienia - są obowiązani do wpłaty należnego ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym utracili prawo do zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za 

zwłokę od zaległości z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 

poszczególne miesiące; 

[2)   w okresie od dnia 1 grudnia roku podatkowego, w którym korzystają z tego 

zwolnienia do terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości uzyskanego 

przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia - są 

obowiązani do złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości 

dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 

podatkowy objęty zwolnieniem i zapłaty tego ryczałtu w terminie określonym dla 

złożenia zeznania; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z 

tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące roku, w 

którym podatnicy korzystali ze zwolnienia;] 

<2) w okresie od dnia 1 grudnia roku podatkowego, w którym korzystają z tego 

zwolnienia, do upływu terminu określonego na złożenie zeznania o wysokości 

uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym korzystali ze 

zwolnienia – są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości uzyskanego 
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przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych za rok podatkowy objęty zwolnieniem i zapłaty tego ryczałtu 

przed upływem terminu na złożenie zeznania; w tym przypadku nie nalicza się 

odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy 

korzystali ze zwolnienia;> 

3)   w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości 

uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym korzystali ze 

zwolnienia do końca piątego roku podatkowego następującego po tym roku - są 

obowiązani do zapłaty należnego ryczałtu, o którym mowa w ust. 10, wraz z 

odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu 

określonego dla złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości 

dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w 

którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie. 

14. Pomoc, o której mowa w ust. 6 i 10, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na 

zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 

 

Art. 21b. 

1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na 

wniosek, o którym mowa w ust. 3, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku 

publicznego działającej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. 

poz. 60, 573 i 1909), wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej 

dalej "organizacją pożytku publicznego", kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% 

podatku należnego wynikającego: 

1)   z zeznania podatkowego złożonego [w terminie określonym dla jego złożenia] <przed 

upływem terminu określonego na jego złożenie>, albo 

2)   z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca 

od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego 

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 



- 52 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, jest zapłata w pełnej wysokości 

podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na 

rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od 

upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Za zapłacony podatek, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie 

przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1481) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. 

3. Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie 

zeznania, o których mowa w ust. 1, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez 

podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania 

na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego. 

4. Kwotę, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje w terminie od 

maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie 

podatkowe, na rachunek bankowy właściwy do przekazania 1% podatku podany przez 

organizację pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwota ta jest pomniejszana o koszty 

przelewu bankowego. 

5. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku publicznego, 

we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje organizacji pożytku 

publicznego zbiorczą informację o: 

1)   danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), oraz 

2)   wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji, 

3)   przeznaczeniu kwoty, o której mowa w ust. 1, przez organizację pożytku publicznego 

(cel szczegółowy) 

- jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, o których mowa w 

ust. 1, wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych 

wymienionych w pkt 1 i 2, lub wskazał cel szczegółowy, o którym mowa w pkt 3. 

6. Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz organizacji 

pożytku publicznego, jeżeli: 

1)   organizacja nie podała, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, numeru rachunku bankowego właściwego do 

przekazania 1% podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy; 
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2)   organizacja została usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z art. 27a ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

3)   podatnik we wniosku, o którym mowa w ust. 3, podał numer wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz prowadzony zgodnie z art. 27a ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

6a. W przypadku gdy kwota wskazana we wniosku, o którym mowa w ust. 3 przekracza 

wysokość, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę w 

wysokości, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 4. 

7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, składający zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego, wybierają 

organizację pożytku publicznego z wykazu, o którym mowa w ust. 1, określonego za 

poprzedni rok podatkowy. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając potrzebę sprawnego 

zorganizowania procesu przekazywania kwot z tytułu 1% podatku, może upoważnić, w 

drodze rozporządzenia, podległy organ, inny niż określony w ust. 1, do realizacji zadania, 

o którym mowa w ust. 1. 

<Art. 21c. 

1. Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy 

udostępnia podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego zeznanie, o którym 

mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2, uwzględniając w nim dane będące w posiadaniu Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane o wpłaconym w trakcie roku 

podatkowego przez podatnika ryczałcie. 

2. Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu 

określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian 

oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji. 

3. Podatnik składa zeznanie na zasadach określonych w art. 21, jeżeli nie dokona 

akceptacji udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego 

złożenie albo je odrzuci przed tym terminem. 

4. Akceptacji oraz odrzucenia udostępnionego zeznania podatnik dokonuje za 

pośrednictwem portalu podatkowego. 

Art. 21d. 

1. W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że złożone zeznanie zawiera błędy 

lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego, organ podatkowy 
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koryguje zeznanie dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień. Przepisy art. 

274 § 2–4 i 6 ustawy – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio. 

2. Od zaległości związanych z korektą zeznania, o której mowa w ust. 1, nie nalicza się 

odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności 

podatku do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 

274 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa. 

3. W przypadku gdy przed dokonaniem korekty zeznania przez organ podatkowy 

podatnik skoryguje zeznanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1, od zaległości 

związanych z korektą zeznania nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia 

następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia złożenia korekty.> 

 


