
    
UZASADNIENIE 

 

Projekt przedmiotowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów stanowi wykonanie 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 3b § 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją 

podatkową”. Ustawodawca niniejszym upoważnieniem zobowiązuje ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia:  

 sposobu przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej; 

 rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy 

deklaracji lub podań. 

Obecnie zakres tych spraw jest regulowany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 

grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu 

elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 2362, z późn. zm.), zwanym 

dalej „dotychczasowym rozporządzeniem”. 

Dotychczasowe rozporządzenie było już kilkakrotnie nowelizowane. W związku z potrzebą 

dalszego upowszechniania składania deklaracji i podań bez konieczności stosowania podpisu 

kwalifikowanego konieczne jest wprowadzenie znaczących zmian w stosunku do 

obowiązującego obecnie stanu prawnego. Ze względu na zakres tych zmian zrezygnowano  

z opracowywania projektu rozporządzenia nowelizującego dotychczasowy akt prawny, na 

rzecz nowego rozporządzenia, kierując się potrzebą zapewnienia przejrzystości i spójności 

regulacji. 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), z dniem 7 października 2016 r. 

zmianie uległy wytyczne do treści rozporządzenia, zamieszczone w art. 3b § 3 Ordynacji 

podatkowej. Zmiana wytycznych polegała na usunięciu w art. 3b § 3 pkt 2 Ordynacji 

podatkowej odesłania do uchylonych przepisów o podpisie elektronicznym oraz zastąpieniu 

pojęcia „znakowania czasem” pojęciem „kwalifikowanych elektronicznych znaczników 

czasu”. Dotychczasowe rozporządzenie pozostawało zgodne z aktualnymi wytycznymi,  

w związku z czym wprowadzona zmiana upoważnienia ustawowego nie wpływała na jego 

moc obowiązującą. Wydanie nowego rozporządzenia jest jednak pożądane w świetle § 32 ust. 

2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283). 

W stosunku do dotychczasowego rozporządzenia projektowane rozporządzenie wprowadza 

następujące zmiany: 

1. Odstąpienie od regulowania sposobu opatrywania deklaracji i podań 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, określanego w załączniku do 

dotychczasowego rozporządzenia.  

Wobec bezpośredniego obowiązywania w polskim systemie prawa przepisów 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 257 z 

28.08.2014 r., str. 73), określanie sposobu opatrywania deklaracji i podań kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym stało się zbędne. 

2. Umożliwienie przesyłania szeregu deklaracji i podań bez konieczności stosowania 

podpisu kwalifikowanego, w tym:  

 deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8, VAT-9M),  

 deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych 

środków transportu (VAT-10), 
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 deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego 

środka transportu (VAT-11), 

 skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek 

osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), 

 informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23),  

 informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności 

gospodarczej (VAT-26), 

 wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz  

o wydanie upoważnienia do odbioru banderol, 

 informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo  

(GHD-1), 

 zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R), 

 zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu 

podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych 

zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia 

działalności gospodarczej (AKC-Z), 

 informacji dotyczącej funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego 

działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1). 

Zgłoszenia AKC-R i AKC-Z oraz informacja GHD-1 będą mogły był opatrywane podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego, wymienionym w § 4 pkt 3 

projektowanego rozporządzenia (§ 4 ust. 1 pkt 3 dotychczasowego rozporządzenia).   

W odniesieniu do deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12 oraz informacji 

VAT-23, VAT-26 i IGH-1 zastosowanie znajdzie inny podpis elektroniczny zapewniający 

autentyczność deklaracji i podań, o którym mowa w § 4 pkt 5 projektowanego rozporządzenia 

(§ 4 ust. 1 pkt 4 dotychczasowego rozporządzenia).  

Nowy wzór informacji IGH-1 oraz możliwość jej składania za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 

przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających  

i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych. Nowe przepisy będą miały 

zastosowanie do informacji przesyłanych za okresy kwartalne począwszy od II kwartału  

2017 r.     

W przypadku wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol 

legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol będzie możliwe 

stosowanie obu wskazanych wyżej podpisów elektronicznych.  

 

3. Dodanie - obok nazwy wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy - 

symbolu stosowanego dla oznaczenia elektronicznego wzoru tego formularza (PIT-WZ). 

W dotychczasowym rozporządzeniu symbole elektronicznych wzorów formularzy 

funkcjonowały już w przypadku deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku 

przez płatnika (PCC-2) oraz deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika 

podatku (SD-2). Przyjęcie podobnego rozwiązania w odniesieniu do wniosku o sporządzenie 

zeznania przez urząd skarbowy ułatwi korzystanie z tego formularza.  

 

Projektowane rozporządzenie w pozostałym zakresie powtarza regulacje dotychczasowego  

rozporządzenia, wprowadzając do niektórych z nich nieznaczne zmiany o charakterze 

redakcyjnym i doprecyzowującym.   

Jednocześnie dokonuje się aktualizacji:  

a)  publikatorów przywoływanych aktów prawnych, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) oraz 
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ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570);   

b) numeracji kolejnych jednostek redakcyjnych dotychczasowego rozporządzenia,  

w szczególności w ten sposób, że: 

 dotychczasowe przepisy § 4 ust. 1 pkt 1-3, 3a i 4 stają odpowiednio przepisami § 4 pkt 

1-5;    

  dotychczasowe § 4a-12 stają się odpowiednio nowymi § 5-14. 

W projektowanym rozporządzeniu, podobnie jak w dotychczasowym rozporządzeniu, 

sformułowano przepis przejściowy (§ 15), w którym określono zasady intertemporalne 

odnoszące się do możliwości przesyłania - bez konieczności stosowania podpisu 

kwalifikowanego – nowo dodanych deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11  

i VAT-12 oraz informacji IGH-1 i GHD-1. Dla poszczególnych deklaracji (informacji) 

przyjęto różne rozwiązania w zależności od możliwości technicznych systemu 

informatycznego. W przypadku deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11 i VAT-12 

przesyłanie korekt za niektóre wcześniejsze okresy (sprzed wejścia w życie rozporządzenia) 

nie będzie wymagało stosowania podpisu kwalifikowanego. Regulacja przejściowa nie jest 

konieczna w przypadku informacji VAT-23 i VAT-26, które nie są składane za okresy 

rozliczeniowe. Informacje te będą mogły być opatrywane podpisem elektronicznym,  

o których mowa w § 4 pkt 5, od dnia wejścia w życie rozporządzenia.   

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,  

z wyjątkiem przepisów dotyczących informacji IGH-1, które wchodzą w życie z dniem  

1 lipca 2017 r. Wejście w życie większości przepisów rozporządzenia z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia jest uzasadnione potrzebą jak najszybszego zapewnienia możliwości 

składania kolejnych deklaracji i podań, bez konieczności stosowania kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego. Powyższe nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego, 

ponieważ nie powoduje negatywnych skutków dla podatników. Termin wejścia  

w życie (z dniem 1 lipca 2017 r.) przepisów dotyczących informacji IGH-1 został 

skorelowany z pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  

w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających  

i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych.    

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych. Projekt nie podlega obowiązkowi notyfikacji, 

zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.  

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

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 4 i § 52 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 został udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy 

Proces Legislacyjny.  

Projekt nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz uzgodnienia  

z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem 

Centralnym.  

 

 


