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UZASADNIENIE 

Zgodnie art. 44f ust. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 32 

ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193)  minister właściwy do spraw finansów 

publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania wniosku o zwrot podatku za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, uwzględniając potrzebę zapewnienia 

bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tym wniosku, a także 

potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem. Przedmiotowe rozporządzenie stanowi 

wykonanie upoważnienia, o którym mowa w ww. przepisie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych. Rozporządzenie określa sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej wniosku o zwrot podatku, zwanego dalej: „wnioskiem”. 

Rozporządzenie przewiduje, że wniosek przesyłany jest środkami komunikacji elektronicznej 

za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych (§ 1 ust. 1 projektu).  

Wniosek przesyłany w przedstawiony powyżej sposób powinien być opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 253 

z 28.08.2014 r., str. 73), zwanego dalej „eIDAS”. (§ 1 ust. 2 projektu). Struktura logiczna 

urzędowego poświadczenia odbioru wniosku jest udostępniona w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych (§ 1 ust. 3 projektu).  

Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu 

teleinformatycznego administracji podatkowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji 

struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego:  

1) zapewnia integralność przekazanego wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2017 r. poz. 570, z późn. zm.);  

2) zawiera datę i godzinę przekazania wniosku i stanowi dowód doręczenia dokumentu (§ 1 
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ust. 4).  

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (§ 2 projektu) w związku z 

wejściem w życie z tym dniem przepisu upoważniającego do jego wydania, dodanego przez 

art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja 

podatkowa oraz niektórych innych ustaw.  

Niniejszy projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie 

podlega procedurze notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie dotyczyć będzie tych małych i średnich przedsiębiorców, wobec których 

znalazły zastosowanie nowe regulacje dotyczące podatku u źródła (w uproszczeniu – gdy 

przekroczony został próg 2 mln zł, o którym mowa w przepisach wprowadzonych ustawą z 

dnia 23 października 2018 r.). W takim przypadku, mali i średni przedsiębiorcy, podobnie jak 

pozostałe podmioty, będą obowiązani przesłać wniosek o zwrot podatku w określony sposób, 

z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.  

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. 

poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy 

Proces Legislacyjny. 

 


