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Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. 

Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  

oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy 

(druk nr 432) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy jej celem jest: 

1) ograniczenie kosztów związanych z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych 

poprzez: 

a) zmniejszenie kosztów związanych z zaopatrzeniem urzędów skarbowych 

w papierowe wersje druków zeznań, 

b) zmniejszenie kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych papierowo, 

c) uwolnienie pracodawców od kosztownego utrzymywania dokumentacji papierowej, 

2) uwolnienie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących 

dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych) od samodzielnego 

sporządzania zeznań podatkowych, 

3) umożliwienie podatnikom, którzy są rozliczani przez organy rentowe, przekazania 1% 

podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, bez konieczności składania zeznania 

podatkowego. 

W myśl nowododawanych art. 45ca i art. 45cb ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (ustawy PIT) podatnicy, którzy uzyskują dochody wyłącznie od płatników 

określonych w art. 31 (zakładów pracy), art. 33 (rolniczych spółdzielni produkcyjnych), 

art. 34 (organów rentowych), art. 41 ust. 1 (płatników zaliczek od niektórych dochodów 

z działalności wykonywanej osobiście oraz dochodów z praw majątkowych) lub art. 35 ust. 1 

pkt 1, 2, 4 i 7 (innych płatników pobierających zaliczki na podatek) mogą złożyć wniosek 
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o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Wniosek może być złożony 

wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej systemu 

teleinformatycznego administracji skarbowej albo portalu podatkowego, w terminie do dnia 

15 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (roku składania zeznania). Rozliczenia 

podatku dokonuje za podatnika urząd skarbowy w terminie 5 dni roboczych od dnia 

otrzymania wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia 15 marca. Zeznanie przygotowane 

przez urząd i udostępnione w systemie teleinformatycznym, wymaga akceptacji przez 

podatnika w terminie do dnia 30 kwietnia. Zeznania sporządzone przez urząd skarbowy mają 

objąć zarówno podatników rozliczających się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem 

oraz w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Podatnicy 

wybierający ten sposób rozliczenia będą mogli skorzystać z uwzględnienia odliczeń z tytułu 

poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne oraz z ulgi „na dzieci”, a także będą mogli 

przekazać 1% podatku na wskazaną organizację pożytku publicznego. 

Z wprowadzeniem instytucji rozliczenia podatku przez urząd skarbowy wiążą się też 

przepisy dotyczące korekty błędów i oczywistych omyłek w takim zeznaniu (art. 45cc ustawy 

PIT) oraz przepisy wyłączające odpowiedzialność karną za złożenie zeznania zawierającego 

błędy lub omyłki powstałe z winy organu podatkowego (art. 16b Kodeksu karnego 

skarbowego). 

Wobec wprowadzenia możliwości rozliczenia podatku za podatnika przez urząd 

skarbowy ustawa uchyla przepisy przewidujące możliwość rozliczenia podatku za 

podatnika przez płatnika składek (uchylenie art. 37 ustawy PIT). 

Poza nowowprowadzaną możliwością rozliczenia podatku przez urząd skarbowy, tak 

jak dotychczas podatnik, który uzyskuje dochody wyłącznie od organów rentowych i nie 

korzysta z żadnych odliczeń, nie będzie musiał składać zeznania podatkowego (w tym 

wypadku podatek wynikający z rocznego obliczenia podatku dokonanego przez organ 

rentowy jest podatkiem należnym). Przyjęty przez opiniowaną ustawę art. 45c ustawy PIT 

pozwala natomiast na złożenie wniosku przez takiego podatnika o przekazanie organizacji 

pożytku publicznego 1% podatku należnego (bez konieczności składania odrębnego 

zeznania podatkowego.) 

Pozostałe zmiany w przepisach ustawy PIT mają charakter techniczno-legislacyjny – są 

konsekwencją przyjęcia merytorycznych rozwiązań ustawy. 
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Ustawa ma wejść w życie z dniem 15 marca 2017 r. Jednocześnie przepisy ustawy, 

w zakresie w jakim umożliwiają roczne rozliczenie podatku przez urząd skarbowy oraz 

złożenie oświadczenia o przekazaniu jednego procenta podatku przez podatników 

rozliczanych przez organy rentowe, będą mogły znaleźć zastosowanie do dochodów 

uzyskanych już od 1 stycznia 2016 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk nr 1258).  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Zmiany 

wprowadzone przez Komisję mieściły się w materii projektu. Poprawki Komisji m. in. 

korygowały przepisy dotyczące trybu składania wniosku o rozliczenie podatku przez urząd 

skarbowy (skreślenie możliwości złożenia wniosku o rozliczenie podatku za pośrednictwem 

banku) oraz uzupełniały przepisy o regulacje związane z korektą błędów lub oczywistych 

omyłek, a także o nowelizację Kodeksu karnego skarbowego.  

W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) zgłoszono dwie dodatkowe 

poprawki. Poprawki te skorygowały techniczno-legislacyjny zapis poprawek przyjętych przez 

Komisję Finansów Publicznych.  

Ustawa została uchwalona w brzmieniu przedłożenia rządowego, ze zmianami 

wprowadzonym przez Komisję Finansów Publicznych oraz poprawkami przyjętymi  

w III czytaniu. 

Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 24 lutego 2017 r.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 45ca ust. 5 i 6 oraz art. 45cb ustawy PIT, art. 1 pkt 12 noweli. 

W myśl art. 45ca ust. 5 ustawy urząd skarbowy, który sporządza zeznanie obowiązany 

jest udostępnić zeznanie w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 45ca ust. 6 podatnika 

akceptuje lub odrzuca zeznanie udostępnione w systemie teleinformatycznym. Jednocześnie 

sam wniosek o rozliczenie podatku przez urząd skarbowy, na podstawie art. 45cb składa się 
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za pośrednictwem portalu podatkowego albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Po pierwsze, powyższe przepisy nie rozstrzygają, czy system informatyczny, w którym 

urząd udostępnia zeznanie, a podatnik je akceptuje to zarówno portal podatkowy jak i system 

teleinformatyczny, o którym mowa w art. 45cb, jedynie system teleinformatyczny, o którym 

art. 45cb, czy też koleiny, inny od tych dwóch system teleinformatyczny. Wskazane może 

być doprecyzowanie przepisów. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 12: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 45ca–45cc” zastępuje się wyrazami art. 45ca 

i art. ...”, 

b) w art. 45ca po ust. 1 dodaje się ust. ... w brzmieniu: 

„.... Wniosek, o którym mowa w 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, zwanych dalej „systemem teleinformatycznym”, 

c) skreśla się art. 45cb; 

Po drugie, należy zauważyć, że zgodnie z art. 3 pkt 12 Ordynacji podatkowej portal 

podatkowy to system teleinformatyczny administracji podatkowej służący do kontaktu 

organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami 

prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji 

oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Tym samym można postawić pytanie o racje przemawiające za wprowadzeniem przez 

opiniowaną ustawę drugiego sytemu jedynie na potrzeby rozliczania zeznania przez urząd 

skarbowy (uzasadnienie ustawy milczy na ten temat). Pytanie to jest o tyle istotne, iż 

wątpliwość może budzić brak przepisów określających jakie wymogi powinien spełniać 

system teleinformatyczny (inny niż portal podatkowy), a także dotyczących zasad 

identyfikacji podatnika w tym systemie oraz zasad dokonywania akceptacji zeznania.  

Poniższa propozycja poprawki zakłada, że jedynym systemem teleinformatycznym 

służącym do kontaktów z urzędem skarbowym jest portal podatkowy. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 12: 
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a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 45ca–45cc” zastępuje się wyrazami „art. 45ca 

i art. ...”, 

b) w art. 45ca: 

– po ust. 1 dodaje się ust. ... w brzmieniu: 

„.... Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem portalu 

podatkowego.”, 

– w ust. 5 wyrazy „systemie teleinformatycznym” zastępuje się wyrazami „portalu 

podatkowym”, 

– w ust. 6 wyrazy „systemie teleinformatycznym” zastępuje się wyrazami „portalu 

podatkowym”, 

c) skreśla się art. 45cb; 

2) art. 45ca ust. 6 ustawy PIT, art. 1 pkt 12 noweli. 

Przepis art. 45ca ust. 6 nie przesądza o formie, w której podatnik akceptuje albo odrzuca 

zeznanie udostępnione w systemie teleinformatycznym (inaczej niż art. 45cb dotyczący 

formy wniosku o dokonanie rozliczenia przez urząd skarbowy). Nie można wykluczyć, że 

podatnik dokonana takiej akceptacji lub odrzucenia, nie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, a pisemnie (zgodnie z art. 168 Ordynacji podatkowej) poprzez wysłanie 

akceptacji (odrzucenia) drogą pocztową. Można postawić pytanie, czy takie rozwiązanie jest 

zamierzonym celem przepisu oraz czy – w konsekwencji – możliwym jest prawidłowe 

zastosowanie art. 45ca ust. 7, zgodnie z którym niewykonanie czynności akceptacji lub 

odrzucenia w terminie do dnia 30 kwietnia oznacza akceptację zeznania w całości i jest 

równoznaczne z jego złożeniem. 

Propozycja poprawki zakłada, że zgodne z intencją ustawodawcy jest, aby akceptacji lub 

odrzucenia zeznania można było dokonać jedynie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego (portalu podatkowego). Propozycja powinna ulec modyfikacji, 

w przypadku przyjęcia drugiej z alternatywnych propozycji poprawek z pkt 1 opinii. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 12, w art. 45ca po ust. 6 dodaje się ust. ... w brzmieniu: 

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

systemu teleinformatycznego.”; 
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3) art. 45cc ust. 1 ustawy PIT i art. 16b Kodeksu karnego skarbowego, art. 1 pkt 12 i 

art. 2 noweli. 

Przepis art. 45cc, który dotyczy zasad dokonywania korekty zeznania jeśli zeznanie 

zawiera błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego. Obowiązujący 

art. 14 ust. 1m i art. 22 ust. 7c ustawy PIT stanowią o błędach rachunkowych lub innych 

oczywistych omyłkach. Także art. 215 § 1 i art. 274 § 1 mówi o błędach rachunkowych lub 

innych oczywistych omyłkach (art. 54 § 1 pkt 7a Ordynacji podatkowej stanowi o błędach 

rachunkowych lub oczywistych omyłkach).  

Przepis art. 45cc ust. 1 ustawy PIT oraz w konsekwencji art. 16b Kodeksu karnego 

skarbowego może wymagać stosownego ujednolicenia z przytoczonymi wyżej innymi 

przepisami ustawy PIT i Ordynacji podatkowej – o ile przyjęte przez ustawę uchwaloną przez 

Sejm rozwiązanie nie było celowym zabiegiem ustawodawcy. 

Propozycja poprawek: 

– w art. 1 w pkt 12, w art. 45cc wyrazy „błędy lub oczywiste omyłki” zastępuje się wyrazami 

„błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki”; 

– w art. 2 wyrazy „błędy lub oczywiste omyłki” zastępuje się wyrazami „błędy rachunkowe 

lub inne oczywiste omyłki”; 

4) art. 4 noweli. 

W myśl art. 4 ustawy ma ona zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 

2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących rozliczenia dochodów podatnika przez urząd 

skarbowy i złożenia oświadczenia podatnika, za którego składki odprowadza organ rentowy, 

o przekazaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przepisy te mają 

znaleźć zastosowanie do dochodów uzyskanych już za rok 2016. 

Po pierwsze, katalog przepisów, które powinny znaleźć zastosowanie do dochodów za 

2016 r. uznać należy za niezupełny. Nie obejmuje on całej materii związanej z rozliczeniem 

podatku przez urząd skarbowy. Konsekwentnie do dochodów uzyskiwanych za 2016 r. 

powinien mieć zastosowanie art. 45a pkt 1, w zakresie w jakim obwołuje się do nowych 

zadań naczelnika urzędu skarbowego z art. 45ca ust. 1 oraz art. 16b Kodeksu karnego 

skarbowego. 
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Po drugie, przepis przejściowy powinien odnosić się nie do przepisów ustawy 

nowelizującej (dokonującej jedynie czynności konwencjonalnej – zmiany przepisów), a do 

ustaw nowelizowanych (zawierających przepisy materialne ustawy PIT i Kodeksu karnego 

skarbowego), w brzmieniu ustalonym opiniowaną ustawą. 

Propozycja poprawki: 

– art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. Ustawa ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r., 

z wyjątkiem przepisów art. 45a pkt 1 w zakresie w jakim odsyła do zadań naczelnika urzędu 

skarbowego, o których mowa w art. 45ca ust. 1, a także art. 45c ust. 1, 3a, 3b i 6 pkt 3 

i art. 45ca–45cc, ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz 

art. 16b ustawy zmienianej w art. 2, które mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 

dnia 1 stycznia 2016 r.”. 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator
 


