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<> 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 24 lutego 2017 r.  

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  

oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy 

 

(druk nr 432) 

 

 

 

 

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

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) 

 

Art. 22. 

(ust. 1-10 pominięto) 

11. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 2, są niższe od 

wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, 

kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku 

koszty te mogą być przyjęte przez pracownika [lub przez płatnika pracownika] w 

wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi 

biletami okresowymi. 

11a. (uchylony). 

12. Do przychodów, o których mowa w art. 14, nie mają zastosowania koszty uzyskania 

przychodów określone w ust. 9. 

13. Przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 11 nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik 

otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty 

zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. 

 

Art. 27. 

1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia 

według następującej skali: 
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Podstawa obliczenia 

podatku w złotych Podatek wynosi 

  
ponad do 

 
85 528 18% minus kwota 

zmniejszająca podatek 

 85 528 
 

15 395 zł 04 gr + 32% 

nadwyżki ponad 85 528 zł 

 

1a. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu 

podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 [albo art. 37 ust. 1] lub w zeznaniu, o którym 

mowa w art. 45 ust. 1, wynosi: 

1)   1 188 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł; 

2)   1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr x (podstawa 

obliczenia podatku - 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej 

od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł; 

3)   556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i 

nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł; 

4)   556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr x 

(podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia 

podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł. 

1b. Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy: 

1)   w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej 

granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 - kwota zmniejszająca 

podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie; 

2)   w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną 

granicę pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 - zaliczki nie pomniejsza się 

o kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1. 

1c. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w ust. 1a, podlega corocznie 

weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

1d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przedkłada Radzie Ministrów, w 

terminie do 15 września roku, w którym dokonano weryfikacji: 

1)   informację o wynikach dokonanej weryfikacji; 

2)   propozycję zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, w przypadku 

istotnego wzrostu kwoty minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa 

ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Jeżeli u podatników, którzy osiągają wyłącznie przychody z tytułu emerytur i rent 

niepodlegających podwyższeniu stosownie do art. 55 ust. 6, po odliczeniu podatku 

według skali określonej w ust. 1, pozostaje kwota przychodu niższa niż kwota stanowiąca 

20% górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej określonej w ust. 1, w 

stosunku rocznym, podatek określa się tylko w wysokości nadwyżki ponad tę kwotę. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się, jeżeli prawo do określonych w nim świadczeń oraz obowiązek 

podatkowy istniały w dniu 1 stycznia 1992 r. lub powstały, poczynając od świadczeń 

należnych od tego dnia. 

4. - 7. (uchylone). 

8. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających 

opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności 

wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów 

znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na 

podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów 

międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób: 

1)   do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się 

dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek 

według skali określonej w ust. 1; 

2)   ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów; 

3)   ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

9. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu 

działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł 

przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o 

unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w 

ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie 

zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z 

dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę 

równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie 

może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, 

która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym. 
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9a. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody 

z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze 

źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie 

są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 

z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o 

unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

10. (uchylony). 

 

Art. 33. 

1. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną są 

obowiązane jako płatnicy pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od 

dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu 

dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także 

uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego. 

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. 

3. Dla obliczenia zaliczek od wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych do opodatkowania 

przyjmuje się ich część ustaloną w takim stosunku procentowym, w jakim pozostawał w 

roku poprzedzającym rok podatkowy udział dochodu zwolnionego od podatku 

dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w ogólnej kwocie wypłat z 

tytułu dniówek obrachunkowych, pomniejszoną o potrącone przez płatnika w danym 

miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, obliczonych od przychodu 

podlegającego opodatkowaniu. Jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy nie wystąpił 

dochód określony w zdaniu poprzednim, płatnicy, o których mowa w ust. 1, nie potrącają 

w roku podatkowym zaliczek na podatek dochodowy. 

3a. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w ust. 2 i 

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

pobranej w tym miesiącu przez spółdzielnię ze środków podatnika. 

4. Po zakończeniu roku podatkowego płatnicy, o których mowa w ust. 1, określają za ten rok, 

według zasad wynikających z ust. 3, udział dochodu zwolnionego od podatku 
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dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie wypłat z tytułu dniówek 

obrachunkowych oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obliczonych 

od przychodów podlegających opodatkowaniu i rozliczają podatek zgodnie [z art. 37-40] 

<z art. 38–40> . 

5. W ewidencji księgowej dochodów i kosztów, prowadzonej przez rolnicze spółdzielnie 

produkcyjne lub inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, powinny być 

wyodrębnione dochody i koszty dotyczące produkcji rolniczej roślinnej i zwierzęcej 

niepolegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej. 

6. Przy ustalaniu wyodrębnionych dochodów i kosztów z działalności, o której mowa w ust. 

5, stosuje się odpowiednio zasady obowiązujące przy ewidencjonowaniu dochodów i 

kosztów z całokształtu działalności spółdzielni. 

 

Art. 35. 

1. Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane: 

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

zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent, 

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

organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów, 

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

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

Świadczeń Pracowniczych, 

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

aresztowanym oraz skazanym, 

5)   spółdzielnie - od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, 

zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni, 

6)    oddziały Agencji Mienia Wojskowego - od wypłacanych żołnierzom świadczeń 

pieniężnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o 

zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

7)   centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i 

motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828), 
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8)   podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką - od świadczeń pieniężnych 

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

dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich 

9)    (uchylony) 

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

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

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

przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne 

należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, 

dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i 

wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w 

nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce. 

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

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

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

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

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

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

płatnika. 

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

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

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

którym zaczął osiągać takie dochody, złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego 

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

30c oraz art. 30e. Przepis art. 27 ust. 1b pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

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

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

pomniejszoną o kwotę, o której mowa w art. 32 ust. 3. Przepisy art. 27 ust. 1b pkt 2 i art. 

32 ust. 1e stosuje się odpowiednio. 

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

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

7. (uchylony). 

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

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

pobranej w tym miesiącu przez płatnika ze środków podatnika. 

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

do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, 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, [z zastrzeżeniem art. 37]. 

11. (uchylony). 

 

[Art. 37. 

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

33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku 

następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru, 

które traktuje się na równi z zeznaniem, że: 

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

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

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

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

ust. 2 lub 4, 

4)   (uchylony), 

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

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

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

podatkowym. 

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

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

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

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

3)   na wniosek podatnika odlicza od dochodu: 

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

zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek; 

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

27b, pobranej w roku podatkowym ze środków podatnika; 

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

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

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

finansowanych ze środków publicznych. 

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

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

określającą inną wysokość zobowiązania w podatku dochodowym. 

2. (uchylony). 

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

końca lutego po upływie roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, i w tym 

samym terminie przesyłają 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. 

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

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

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

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

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

różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego łącznie z zaliczkami za te 

miesiące. Jeżeli z obliczenia rocznego wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki 

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

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

zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji, o której mowa w 

art. 38 ust. 1a.] 

Art. 39. 

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

45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, [w przypadku gdy nie 
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dokonują rocznego obliczenia podatku,] 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. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w 

przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W 

informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o 

unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. 

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

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

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

przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, 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 
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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. 

 

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. 

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 

jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej 

z tych spółek. 

1b. 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 
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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. 

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. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników wymienionych w art. 37.] 

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. 

4. W terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, 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. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania 

finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe w terminie 

złożenia zeznania. 
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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 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. - 5g. (uchylone). 

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

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

właściwy organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość 

podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, właściwy 

organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej 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, 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 



- 13 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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. 

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. 37 ust. 3, art. 39 ust. 1, 

art. 42 ust. 2 pkt 2, pełni organ wymieniony w art. 13a Ordynacji podatkowej;] 

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

organ, o którym mowa w art. 13a Ordynacji podatkowej; 

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. 45b. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 

1)   deklaracji i informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a, art. 39 ust. 1 i 3, 

art. 42 ust. 1a i 2, art. 42a, art. 42e ust. 5 i 6 oraz art. 43 ust. 1, 

[2)   rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w art. 37 ust. 1,] 

3)   rocznego obliczenia podatku wraz z informacją, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, 

4)   zeznań podatkowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a, 

[5)   oświadczeń, o których mowa w art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 4 i art. 37 ust. 1] 

<5) oświadczeń, o których mowa w art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4 i art. 35 ust. 4.> 

- wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania; 

rozporządzenie ma na celu umożliwienie identyfikacji podatnika, płatnika i urzędu 

skarbowego, do którego kierowany jest formularz, oraz poprawnego obliczenia przez 

płatnika lub podatnika podatku oraz zaliczek na podatek. 

 

Art. 45ba. 

[1. Deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w art. 35 ust. 10, 

art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a oraz art. 42e 

ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.] 

<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 oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi 

skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami 

Ordynacji podatkowej.> 

2. [Deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w ust. 1, mogą 

być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy 

wymienieni w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6, 
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lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a, są obowiązani sporządzić 

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

podatników.] <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, informacji oraz rocznego obliczenia 

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

wymienionych w ust. 2 składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący 

działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu 

przepisów Ordynacji podatkowej. 

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

rocznego obliczenia podatku w formie dokumentu pisemnego, informacje oraz roczne 

obliczenie podatku sporządzane w tej formie po zakończeniu roku podatkowego przesyłają 

urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.] 

<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. 45c. 

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

wniosek, [o którym mowa w ust. 3] <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 
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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, 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 2016 r. poz. 

1113, 1250, 1823 i 1948) 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 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. 
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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), 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] <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. 

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 
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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. 

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 w systemie teleinformatycznym zeznania za rok podatkowy. 

6. Podatnik w całości akceptuje albo odrzuca zeznanie udostępnione w systemie 

teleinformatycznym. Akceptacja zeznania w całości oznacza jego złożenie. 
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7. 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. 

8. W przypadku odrzucenia zeznania podatnik składa zeznanie na zasadach określonych 

w art. 45 ust. 1. 

9. 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. 

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. 

 

Art. 45cc. 

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

którym mowa w art. 45ca ust. 6 i 7, 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.> 
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USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – KODEKS KARNY SKARBOWY (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2137 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 88) 

 

<Art. 16b. 

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe podatnik, który 

złożył zeznanie, o którym mowa w art. 45ca ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2031 i 2048 oraz z 2017 

r. poz. 60), w przypadku gdy zawiera ono błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy 

organu podatkowego lub płatnika.> 

 

 

 


