
– 1 – 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 41 ust. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm., dalej: ,,ustawa o PIT”) w brzmieniu 

nadanym przez art. 1 pkt 67 lit. y ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy 

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

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, dalej: „ustawa”), minister właściwy do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania oświadczeń, 

o których mowa w ust. 15, 21 i 25, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności 

danych zawartych w tych dokumentach, a także potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym 

dostępem.  

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia, o którym mowa w ww. 

przepisie ustawy o PIT. Jednocześnie rozwiązania wynikające z przedmiotowego 

rozporządzenia pozostają analogiczne względem rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej oświadczenia płatnika, oświadczenia emitenta oraz 

zgłoszenia w podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2544), które traci moc z 

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku ze zmianą brzmienia 

upoważnienia ustawowego wprowadzoną przez art. 1 pkt 67 lit. y ustawy, która polega na 

skreśleniu w art. 41 ust. 28 ustawy o PIT wyrazów „oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 18 

pkt 2,”.  

Z dniem 1 stycznia 2022 r., na podstawie art. 1 pkt 67 lit. t i x ustawy, uchylony zostanie 

bowiem obowiązek składania przez płatnika zgłoszenia potwierdzającego, że złożone przez 

niego oświadczenie w celu zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania 

podatku, o którym mowa w art. 41 ust. 15 ustawy o PIT, zostało złożone przez wszystkie osoby 

obowiązane do jego złożenia.  

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. w związku z wejściem w życie 

z tym dniem zmiany upoważnienia przez art. 1 pkt 67 lit. y ustawy. 

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.). 
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Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.  

Spośród małych i średnich przedsiębiorców, rozporządzenie dotyczyć będzie tych 

przedsiębiorców, w stosunku do których znalazły zastosowanie nowe regulacje dotyczące 

podatku u źródła (w uproszczeniu – gdy przekroczony został próg 2 mln zł).  

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 został udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy 

Proces Legislacyjny. 

 


