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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 25 września 2009 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 661)

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

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

Art. 27f.
1. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę

składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie
z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską,
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie

orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
2. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w

pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc
kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował
opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca
kalendarzowego, w którym dziecko:

1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

2) wstąpiło w związek małżeński.
3. W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka

wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w
ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty
obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

4. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców
zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku
w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

5. [Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę
dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz
daty urodzenia dzieci.] <Odliczenia dokonuje się, z zastrzeżeniem art. 37, w zeznaniu
podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery
PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty
urodzenia dzieci.> Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej,
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podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody
niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

1) odpis aktu urodzenia dziecka,
2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między

rodziną zastępczą a starostą,
4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie
dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych
podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze
sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

7. Przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i 6.

[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),
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
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którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

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 i w tym samym terminie przekazują
podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których
mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu
skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

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, którym
kieruje właściwy dla płatnika naczelnik 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. 37.
1. Płatnicy określeni w art. 31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 2, 4 i 7, są obowiązani

sporządzić podatnikowi, według ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku, na
zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku
podatkowym, które traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym, jeżeli w roku
podatkowym, którego dotyczy roczne obliczenie podatku, nie ustał obowiązek
poboru miesięcznych zaliczek na podatek od dochodów podatnika i na dzień 15
stycznia roku następującego po roku podatkowym nadal istnieje obowiązek poboru
miesięcznych zaliczek, chyba że podatnik w terminie do dnia 15 stycznia roku
następującego po roku podatkowym złoży płatnikowi oświadczenie według
ustalonego wzoru, o złożeniu zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45
ust. 1.

2. Podatnik jest obowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:
1) poza dochodami uzyskanymi od jednego płatnika, o którym mowa w ust. 1,

uzyskał inne dochody, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz
art. 30e lub zamierza w zeznaniu podatkowym uwzględnić inne koszty i
odliczenia niż określone w ust. 4 i 6,

2) opodatkowuje dochody na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 albo ust. 4 albo
art. 6a.

3. Podatnik może złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, także w innych
przypadkach niż określone w ust. 2.
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4. Przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w ust. 1,
z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, płatnik:

1) uwzględnia koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 2,
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) odlicza od podatku kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w

art. 27b, pobranej w roku podatkowym ze środków podatnika,
4) 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.

5. Podatnik, który nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 albo 3, w terminie
do dnia 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym, może złożyć, z
zastrzeżeniem ust. 8, płatnikowi oświadczenie sporządzone według ustalonego
wzoru, w którym:

1) określi wysokość kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust.
11,

2) określi kwotę nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały
dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany
podatek dochodowy,

3) stwierdzi, że spełnia warunki określone w art. 26 ust. 1 pkt 6a i ust. 13a i wskaże
kwotę odliczenia ustaloną zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1,

4) stwierdzi, że spełnia warunki określone w art. 27f, wskaże kwotę odliczenia
ustaloną zgodnie z tym przepisem oraz liczbę dzieci i ich numery PESEL,
a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia
dzieci, na które przysługuje odliczenie,

5) poda nazwę organizacji pożytku publicznego, numer wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego oraz wyrażoną w procentach część, w jakiej 1 % podatku
należnego ma być przekazany na jej rzecz, co traktuje się na równi ze złożeniem
wniosku, o którym mowa w art. 45c ust. 3,

6) stwierdzi, że samodzielnie dokona dopłaty do kwoty podatku należnego
wynikającego z rocznego obliczenia podatku, stosownie do postanowień art. 45
ust. 4.

6. W przypadku złożenia przez podatnika oświadczenia, o którym mowa w ust. 5,
płatnik w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w ust. 1:

1) uwzględnia koszty, o których mowa w art. 22 ust. 11,
2) odlicza od dochodu zwrócone płatnikowi świadczenia, o których mowa w art. 26

ust. 1 pkt 5, jeżeli nie zostały one potrącone przy poborze zaliczek,
3) odlicza od dochodu wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6a,
4) odlicza od podatku kwotę, o której mowa w art. 27f,
5) podaje nazwę organizacji pożytku publicznego, numer wpisu do Krajowego

Rejestru Sądowego oraz kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku
należnego po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, która ma być
przekazana na jej rzecz.
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7. Jeżeli podatnik w złożonym oświadczeniu, o którym mowa w ust. 5, nie podał
wyrażonej w procentach części, w jakiej 1 % podatku należnego ma być przekazany
na rzecz wskazanej przez niego organizacji pożytku publicznego, płatnik w rocznym
obliczeniu podatku, o którym mowa w ust. 1, wykazuje kwotę 1 % podatku
należnego po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

8. Podatnik nie składa oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, za następny rok
podatkowy, jeżeli zakres danych zawartych w tym oświadczeniu nie uległ zmianie.
W tym przypadku płatnik w rocznym obliczeniu podatku uwzględnia dane zawarte
w ostatnim oświadczeniu złożonym przez podatnika.

9. Podatek wynikający z obliczenia rocznego dokonanego przez płatnika jest
podatkiem dochodowym należnym od podatnika za dany rok, chyba że:

1) poza dochodami uzyskanymi od tego płatnika uzyskał on inne dochody, z
wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e,

2) do podatnika ma zastosowanie art. 45 ust. 3a lub 3b,
3) naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą inną wysokość

zobowiązania w podatku dochodowym.
10. Roczne obliczenie podatku, o którym mowa w ust. 1, płatnicy sporządzają

w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego i w tym samym terminie
przekazują je podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik
urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w
przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu,
którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania
osób zagranicznych.

11. W przypadku niezłożenia przez podatnika oświadczenia, o którym mowa w ust. 5
pkt 6, różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą
zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się z dochodu za
marzec lub 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, którym kieruje właściwy dla płatnika naczelnik
urzędu skarbowego, łącznie z zaliczkami za te miesiące.

12. Jeżeli z rocznego obliczenia podatku wynika nadpłata, zwrotu nadpłaty podatnikowi
dokonuje naczelnik urzędu skarbowego zgodnie z przepisami Ordynacji
podatkowej.

13. Przepisów ust. 1-12 nie stosuje się do płatników będących agencjami pracy
tymczasowej w rozumieniu odrębnych przepisów, w odniesieniu do zatrudnianych
przez te agencje pracowników tymczasowych.>

Art. 42e.
1.  W przypadku gdy za zakład pracy wypłaty świadczeń określonych w art. 12 dokonuje

komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący
jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej
oraz spółdzielczego stosunku pracy, jest on obowiązany, jako płatnik, do poboru zaliczki
na podatek, stosując do wypłacanych świadczeń najniższą stawkę podatkową określoną w
skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
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2. Przy obliczaniu zaliczki, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się:
1) koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1,
2) składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b),

potrącone w danym miesiącu, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1 i 2 zmniejsza się o kwotę:

1) o której mowa w art. 32 ust. 3,
2)  składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w danym

miesiącu ze środków podatnika.
4.  Kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnik przekazuje w terminie do dnia 20 miesiąca

następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki - na rachunek urzędu skarbowego,
którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania
płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca
prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

5.  W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnik jest
obowiązany przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu
skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest
osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie
posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru. Przepis art. 38 ust. 1b
stosuje się odpowiednio.

6.  W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnik jest
obowiązany przekazać podatnikowi i do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik
urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku
podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, do urzędu skarbowego, którym kieruje
naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych -
imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.

<Art. 42f.
1. Organy rentowe sporządzają roczne obliczenie podatku oraz informację, o których

mowa w art. 34 ust. 7 i 8, i przekazują je właściwemu urzędowi skarbowemu na
nośnikach cyfrowych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w formie komunikatu, w
Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, objaśnienia dla organów rentowych co
do formatu zapisu danych oraz reguły kontroli tych danych, do końca roku
podatkowego, za który dokumenty, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, są
sporządzane.>

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. 7 i 8.]

<1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego
wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
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w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym,
z zastrzeżeniem ust. 2, 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.
1b. Urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest urząd skarbowy właściwy

według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy
zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - według
ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium, 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 właściwy w sprawach opodatkowania
osób zagranicznych.

[2. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników wymienionych w art. 37.]
<2. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników, w stosunku do których

płatnik na podstawie art. 37 ust. 1 był obowiązany sporządzić roczne obliczenie
podatku, chyba że:

1) podatnik w danym roku podatkowym uzyskał inne dochody niż dochody
uzyskane u tego płatnika, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz
art. 30e,

2) do podatnika ma zastosowanie ust. 3a lub 3b.>
3. Zeznaniami, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a pkt 2, nie obejmuje się dochodów:

1)  opodatkowanych zgodnie z art. 29-30a,
2) określonych w art. 24 ust. 3, z wyjątkiem dochodu z likwidacji działalności

gospodarczej, dokonanej w grudniu roku podatkowego.
3a. W przypadku otrzymania zwrotu uprzednio:

1)  zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
2)  odliczonej darowizny,
3)  (uchylony),
4)  (uchylony),
5)  zapłaconego za granicą i odliczonego podatku

- w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok
podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, podatnik jest obowiązany doliczyć
odpowiednio do dochodu lub podatku, obliczonego zgodnie z art. 27 albo art. 30c, kwoty
uprzednio 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.
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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) różnicę między podatkiem należnym wynikającym z rocznego obliczenia

podatku a sumą zaliczek pobranych przez płatnika – w przypadku, o którym
mowa w art. 37 ust. 5 pkt 6.>

5. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe (handlowe) dołączają do zeznania
sprawozdanie finansowe.

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
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stanowi warunek wyłączenia z opodatkowania dochodów, złożyć zeznanie o wysokości
dochodów z pracy uzyskanych w roku poprzedzającym rok podatkowy i wpłacić należny
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.

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. 21 ust. 10, art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4, art. 35

ust. 4 i art. 37 ust. 1]
<5) oświadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 10, art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4,

art. 35 ust. 4 i art. 37 ust. 1 i 5>
- 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.

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W

ADMINISTRACJI (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.)

Art. 3a.
§ 1. W zakresie zobowiązań: powstałych w przypadkach określonych w art. 8 i art. 21 § 1

pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, długów celnych powstałych w przypadkach
określonych w art. 201 ust. 1 oraz art. 209 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr
2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992), ostatnio zmienionego aktem dotyczącym warunków
przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty,
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań
w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z
23.9.2003), podatków wykazanych w zgłoszeniu celnym, składek na ubezpieczenie
społeczne, a także opłat paliwowych, o których mowa w ustawie z dnia 27 października
1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2571 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz.
1440), stosuje się również egzekucję administracyjną, jeżeli wynikają one odpowiednio:
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1) z deklaracji lub zeznania złożonego przez podatnika lub płatnika;
<1a) z rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika, o

którym mowa w 37 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.),
w przypadku złożenia przez podatnika oświadczenia zawierającego
stwierdzenie, że samodzielnie dokona dopłaty do kwoty podatku należnego
wynikającego z rocznego obliczenia podatku;>

2) ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowiązanego;
3) z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie

społeczne;
4) z informacji o opłacie paliwowej.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, stosuje się egzekucję administracyjną, jeżeli:
[1) w deklaracji, w zeznaniu, w zgłoszeniu celnym, w deklaracji rozliczeniowej albo w

informacji o opłacie paliwowej zostało zamieszczone pouczenie, że stanowią one
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego;]

<1) w deklaracji, w zeznaniu, w rocznym obliczeniu podatku od dochodu
uzyskanego przez podatnika, w zgłoszeniu celnym, w deklaracji rozliczeniowej
albo w informacji o opłacie paliwowej zostało zamieszczone pouczenie, że
stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego;>

2) wierzyciel przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego przesłał
zobowiązanemu upomnienie, o którym mowa w art. 15 § 1.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,

poz. 60, z późn. zm.)

Art. 28.
§ 1. Płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu

terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.
<§ 1a. Płatnikom, z wyłączeniem organów rentowych, przysługuje również

zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu sporządzania rocznego obliczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych.>

§ 2. W razie stwierdzenia, że płatnik lub inkasent pobrał wynagrodzenie nienależnie lub w
wysokości wyższej od należnej, organ podatkowy wydaje decyzję o zwrocie
nienależnego wynagrodzenia.

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów

pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych
podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia;
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2) szczegółowe zasady oraz tryb zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w razie
pobrania przez płatnika lub inkasenta podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku
nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej.

§ 4. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może ustalać wynagrodzenie dla
płatników lub inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody,
odpowiednio, budżetu gminy, powiatu lub województwa.


