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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o zasadach ewidencji 
i identyfikacji podatników i płatników 
oraz o zmianie innych ustaw z projektami 
aktów wykonawczych. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Finansów. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt  

 

 

U S T A W A 

z dnia             

o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie 

innych ustaw1) 

 

                                                            
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustawę z dnia 
27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 21 grudnia 1990 r. 
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, 
ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej, ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, ustawę z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę 
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę z dnia 
10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu 
i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawę 
z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 18 grudnia 
2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, ustawę z dnia 
19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu 
paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji 
Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o indywidualnych kontach emerytalnych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach 
emerytalnych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, ustawę 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o świadczeniach przedemerytalnych, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych, 
ustawę z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych 
z budownictwem mieszkaniowym, ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę 
z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ustawę z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, ustawę z dnia 23 stycznia 2008 r. o przenoszeniu praw emerytalnych 
urzędników Wspólnot Europejskich, ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, ustawę 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, ustawę z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich oraz ustawę z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. 
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Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.2))  wprowadza się 

następujące zmiany:  

 

1) art. 1 – 3 otrzymują brzmienie: 

„Art. 1. Ustawa określa zasady ewidencji podatników, płatników podatków, a także 

płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, zwanych 

dalej „płatnikami składek ubezpieczeniowych”, zasady i tryb nadawania numeru 

identyfikacji podatkowej, zwanego dalej „NIP”, oraz zasady posługiwania się 

identyfikatorem podatkowym. 

Art. 2. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają 

obowiązkowi ewidencyjnemu. 

2. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione 

w  ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków. 

3. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie 

odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych. 

 Art. 3. 1. Identyfikatorem podatkowym jest: 

1) numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi 

objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub 

niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 

2) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi 

ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2. 

2. NIP nie może mieć ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego pewne 

cechy podatnika, płatnika podatku albo płatnika składek ubezpieczeniowych.”; 

2) w art. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W sprawach określonych w art. 5 ust. 1, art. 8b i 8c oraz art. 9 ust. 1 właściwymi 

naczelnikami urzędów skarbowych są:”; 

 
                                                            
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, 

z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 3, 
poz. 11,  Nr 18, poz. 97 i Nr 166, poz. 1317 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306. 
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3) w art. 5: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia 

identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na 

podstawie odrębnych przepisów; zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się 

jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika 

podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności 

gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, 

imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo 

lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na 

pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL 

w przypadku osób fizycznych objętych tym rejestrem.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami 

fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej 

lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.”, 

d) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w przypadku spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych i podmiotów 

podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla 

spółek osobowych – dane dotyczące wspólników, w tym również identyfikator 

podatkowy poszczególnych wspólników;”, 

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi 

wykonujących działalność gospodarczą zawiera w szczególności dane, o których 

mowa w ust. 2, pełną i skróconą nazwę (firmę), adres głównego miejsca 

wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc 

wykonywania działalności, numer identyfikacyjny REGON, organ ewidencyjny 

i  numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca 
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przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej 

działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.”, 

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych, 

z  wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod 

uwagę kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników.”; 

4) w art. 6: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego 

są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego przed 

dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu 

jednym z tych podatków, z tym że osoby fizyczne są obowiązane 

dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego tylko w przypadku 

dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.3)) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy 

z  dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 3, poz. 11, z późn. zm.4)). Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje 

się niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Podatnicy, z wyłączeniem osób fizycznych objętych rejestrem 

PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących 

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, oraz 

płatnicy podatków podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu są 

obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż 
                                                            
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, 

poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, 
poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, 
poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666, z 2010 r. Nr 57, 
poz. 357, Nr 75, poz. 473, Nr 107, poz. 679, Nr 226, poz. 1476, Nr 238, poz. 1578, Nr 247, poz. 1652 
i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332. 

4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 
i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 151, poz. 1013, Nr 226, poz. 1477 i Nr 238, poz. 1578. 
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w  terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, 

zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z dokonaniem 

pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.”, 

c) uchyla się ust. 2 – 9; 

5) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. W przypadku  gdy z przepisów prawa podatkowego wynikają różne terminy 

dokonania czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, zgłoszenia 

identyfikacyjnego dokonuje się jeden raz, w terminie najwcześniejszym.”; 

6) uchyla się art. 8; 

7) po art. 8 dodaje się art. 8a – 8d w brzmieniu: 

„Art. 8a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych nadaje NIP w formie 

czynności materialno-technicznej po dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego.  

Art. 8b. 1. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie nadania NIP; 

w  przypadku osób fizycznych objętych rejestrem PESEL potwierdzenie nadania NIP 

zawiera również numer PESEL. 

2. Potwierdzenie nadania NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 14 dni od dnia wpływu zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu 

skarbowego. 

3.  W przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą 

potwierdzenie nadania NIP wydaje się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu 

wpływu do naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. 

Art. 8c. 1. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie nadania NIP 

w przypadku: 

1) braku możliwości potwierdzenia tożsamości lub istnienia podmiotu; 

2) stwierdzenia, że dokonane zgłoszenie identyfikacyjne nie spełnia wymogów 

określonych dla tego zgłoszenia; 

3) gdy podmiotowi został nadany NIP; 

4) wystąpienia o nadanie NIP przez podatnika, o którym mowa w art. 5 ust. 2a. 

2. Naczelnik urzędu skarbowego unieważnia z urzędu, w drodze decyzji, NIP nadany 

podmiotowi, w przypadku: 
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1) wielokrotnego nadania NIP, biorąc pod uwagę interes prawny i gospodarczy 

podmiotu; 

2) nadania NIP na podstawie fałszywych lub fikcyjnych danych. 

3. Nie można posługiwać się unieważnionym NIP, a unieważniony NIP nie może zostać 

ponownie nadany. 

Art. 8d. W zakresie nieuregulowanym w art. 8b i 8c  do postępowań w sprawie odmowy 

nadania NIP i unieważnienia z urzędu nadanego NIP stosuje się odpowiednio przepisy 

działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. 

Nr  8, poz. 60, z późn. zm.5)); w zakresie wydawania potwierdzeń nadania NIP oraz 

zaświadczeń i informacji o nadanym NIP stosuje się odpowiednio przepisy działu VIIIa 

Ordynacji podatkowej.”; 

8) w art. 9: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1a i 10, mają obowiązek 

aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie 

zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż 

w  terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.”, 

b) uchyla się ust. 1a – 1c, 

c) po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu: 

„1d. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika 

będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności 

gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów 

i usług, uznaje się za dokonanie aktualizacji podanie przez tego podatnika 

aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym 

dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym; podatnicy mogą również 

dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania według wzoru określonego na 

podstawie art. 5 ust. 5.”, 
                                                            
5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, 

poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, 
poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, 
poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, 
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, 
poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, 
poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, 
poz. 173 i Nr 75, poz. 398. 
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d) uchyla się ust. 4 i 5, 

e) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wzory formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych określone w rozporządzeniu 

wydanym na podstawie art. 5 ust. 5 albo wnioski określone na podstawie 

przepisów o działalności gospodarczej.”; 

9) uchyla się art. 10; 

10) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: 

„Zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym”; 

11) w art. 11 ust. 1 – 3 otrzymują brzmienie: 

„1. Podatnicy są obowiązani podawać identyfikator podatkowy na dokumentach 

związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności 

budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne. 

2. W sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności 

budżetowych podatnicy mają obowiązek podawać identyfikator podatkowy na żądanie: 

 1) organów administracji rządowej i samorządowej; 

 2) organów kontroli skarbowej; 

 3) przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli; 

 4) banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

 5) stron czynności cywilnoprawnych; 

 6) płatników oraz inkasentów podatków i niepodatkowych należności 

budżetowych. 

 3. Płatnicy i inkasenci, o których mowa w ust. 2 pkt 6, są obowiązani żądać od 

podatników podania identyfikatora podatkowego i podawać go organom podatkowym na 

dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz 

niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy 

podatkowe lub celne.”; 

12) w art. 12: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. W przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika, nadany NIP 

wygasa z mocy prawa, z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 1 i 1a.”, 
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b) uchyla się ust. 3; 

13) w art. 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje: 

1) zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, na 

wniosek tego podmiotu; 

2) informację o nadanym NIP podmiotowi, na wniosek osoby trzeciej 

zawierający dane podmiotu, o którego NIP wystąpiono.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz naczelnicy urzędów 

skarbowych udostępniają NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na 

podstawie odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do 

identyfikacji podmiotu; wniosek i NIP organy otrzymują za pośrednictwem 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), o której mowa 

w art. 19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565,  

z późn. zm.6)), lub innych środków komunikacji elektronicznej. 

3b. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 3, udostępnia się na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych.”, 

c) uchyla się ust. 4; 

14) art. 14 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 14. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w formie 

elektronicznej Centralny Rejestr Podmiotów – Krajową Ewidencję Podatników, 

zwany dalej „CRP KEP”. 

2. CRP KEP służy: 

1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL 

dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych 

wynikających: 
                                                            
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. 

Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, 
poz. 1228. 
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a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych 

podmiotów, 

b) z niektórych dokumentów związanych 

z  obowiązkami wynikającymi z przepisów 

podatkowych; 

2) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich 

z  rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych 

przepisów. 

3. Naczelnicy urzędów skarbowych wprowadzają do CRP KEP dane zawarte  

w dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 1, oraz dane z dokumentów, 

o  których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych po zarejestrowaniu osoby fizycznej 

w  rejestrze PESEL jest obowiązany przekazywać niezwłocznie z tego rejestru do 

CRP KEP następujące dane: nazwisko, imię oraz numer PESEL, zwane dalej 

„danymi elementarnymi”, oraz informację o dacie zgonu. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po otrzymaniu od ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych informacji o zaewidencjonowaniu osoby fizycznej 

objętej rejestrem PESEL w CRP KEP, niezwłocznie przekazuje posiadane dane 

z  rejestru PESEL w zakresie określonym w art. 5 ust. 2.  

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych jest obowiązany niezwłocznie 

przekazywać aktualne dane, o których mowa w ust. 4 i 5. 

7. Przekazywanie danych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.7)) i na zasadach określonych w ustawie 

z  dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne oraz w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 

(Dz. U. Nr 217, poz. 1427 i Nr 239, poz. 1539). 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych i naczelnik urzędu skarbowego 

                                                            
7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808,  

z 2007 r. Nr 50, poz. 331,  z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 oraz  
z 2011 r. Nr 85, poz. 459. 
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uzupełniają w CRP KEP dane dotyczące numeru KRS, numeru REGON, numeru 

PESEL oraz rodzaju i numeru dowodu tożsamości na podstawie informacji 

otrzymanych od organów prowadzących rejestry urzędowe na podstawie odrębnych 

przepisów zawierające te dane.”; 

15) po art. 14 dodaje się art. 14a i 14b w brzmieniu: 

„Art. 14a. CRP KEP jest wykorzystywany przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, dyrektorów izb skarbowych, naczelników urzędów skarbowych, 

Szefa Służby Celnej, dyrektorów izb celnych, naczelników urzędów celnych, organy 

kontroli skarbowej oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej do realizacji 

celów i zadań ustawowych. 

Art. 14b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu 

z  ministrem właściwym do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia, opis, minimalną 

funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania CRP KEP, 

mając na uwadze zachowanie zgodności z minimalnymi wymaganiami i sposobem 

stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z dnia 

17  lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, zachowanie możliwości realizacji przez Agencję Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego zadań wynikających z art. 35 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, 

Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 84, poz. 455) 

oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych i ich ochrony przed nieuprawnionym 

ujawnieniem i dostępem.”; 

16) w art. 15:  

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: 

„1. Dane zgromadzone w CRP KEP oraz zawarte w dokumentacji, o której 

mowa w art. 13 ust. 1, są objęte tajemnicą skarbową, z wyjątkiem NIP oraz 

numeru identyfikacyjnego REGON. 

 1a. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej, o której mowa w ust. 1, są 

obowiązane:  

1) osoby wymienione w art. 294 § 1 pkt 1, 4 i 5 Ordynacji podatkowej; 

2)  sędziowie; 
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3) pracownicy organów pośredniczących w składaniu zgłoszeń 

identyfikacyjnych i aktualizacyjnych; 

4) organy wymienione w art. 14a i pracownicy urzędów obsługujących te 

organy.”, 

b) w ust. 2: 

− wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Dane zgromadzone w CRP KEP udostępnia się wyłącznie:”, 

− uchyla się pkt 1b i 6, 

− pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych 

przepisów, na wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji 

podmiotów, o których mowa w art. 2, w zakresie NIP,  w związku 

z  realizacją ich zadań ustawowych.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych oraz naczelników urzędów 

skarbowych podmiotom, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.”, 

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane podmiotom, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1c i 3, wyłącznie przez naczelnika urzędu skarbowego.”. 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.8)) w art. 99a 

w  ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) oznaczenie stron – stopień wojskowy, imię i nazwisko oraz nazwę stanowiska 

służbowego dowódcy jednostki wojskowej, a także stopień wojskowy, imię 

i nazwisko, imię ojca, adres zameldowania, serię i numer dowodu tożsamości oraz 
                                                            
8)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, 

z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 
i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474  
i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, 
Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114. 
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numer ewidencyjny PESEL żołnierza rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do 

wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;”. 

 

Art. 3. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 93, poz. 768 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398) w art. 17a w ust. 4 w pkt 1 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) oraz ostatni adres spadkodawcy, darczyńcy lub 

innej osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, oraz 

jej identyfikator podatkowy,”; 

2) lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) dane podatników obowiązanych do złożenia zeznania podatkowego, w tym 

imiona, nazwiska, adresy i identyfikator podatkowy, dane stanowiące podstawę 

zaliczenia do grupy podatkowej, o której mowa w art. 14, oraz wielkość nabytego 

udziału;”. 

 

Art. 4. W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467, Nr 201, poz. 1327 i Nr 212, poz. 1385) art. 40da otrzymuje 

brzmienie:  

„Art. 40da. Na wniosek komitetu odpowiednie organy mają obowiązek wydać 

zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON i potwierdzenie nadania 

NIP, najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia 

wniosku o nadanie numeru.”. 

 

Art. 5. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-   

-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767 oraz z 2010 r. Nr 200, poz. 1326) 

w  art. 17 w ust. 1a pkt 8 otrzymuje brzmienie:  

„8) numer NIP, jeżeli lekarz weterynarii jest obowiązany posługiwać się tym numerem 

na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;”. 
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Art. 6. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z  2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475) 

wprowadza się następujące  zmiany: 

1) w art. 7a w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników.”; 

2) w art. 9 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór deklaracji wraz z załącznikiem, o której mowa w ust. 6, oraz szczegółowy zakres 

zawartych w niej danych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podatnika, 

jego adres zamieszkania lub siedziby, identyfikator podatkowy oraz dane dotyczące 

przedmiotu opodatkowania, w tym rodzaj, markę i typ środka transportowego, rok 

produkcji, numer rejestracyjny pojazdu, dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, masę 

własną pojazdu, dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów, liczbę osi, rodzaj 

zawieszenia, liczbę miejsc do siedzenia w autobusie oraz wpływ na środowisko 

naturalne.”. 

 

Art. 7. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 

Nr 41, poz. 178, z późn. zm.9)) w art. 11b pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) numer NIP – w odniesieniu do pielęgniarki, położnej, które są obowiązane 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników.”.  

 

Art. 8. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, 

z  późn. zm.10)) w art. 42 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

                                                            
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410, z 1998 r. 
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, 
z 2004 r. Nr 92, poz. 885, z 2007 r. Nr 176, poz. 1207 oraz z 2010 r. Nr 200, poz. 1326. 
10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 
i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, 
poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. 
Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, 
poz. 489. 
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„2) numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli podmiot jest obowiązany posługiwać się 

tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i  płatników,”. 

 

Art. 9. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 151, poz. 1217 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 45,  

poz. 235) w art. 25 w ust. 5 pkt  6 otrzymuje brzmienie: 

„6) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli pielęgniarka, położna są obowiązane 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników.”. 

 

Art. 10. W  ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, 

poz. 213) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 7 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli osoba zainteresowana jest 

obowiązana posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, albo inny numer służący 

identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadany 

w  państwie pochodzenia osoby składającej wniosek;”;  

2) w art. 14 w ust. 3 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) nazwiska, imiona i adresy oraz numery identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli 

osoba jest obowiązana posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów 

o  zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, albo inne numery 

służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadane 

w  państwie pochodzenia wspólników (akcjonariuszy), członków zarządów oraz 

organów nadzoru spółek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3; 

4) nazwiska, imiona i adresy oraz numery identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli 

osoba jest obowiązana posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów 

o  zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, albo inne numery 

służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadane 
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w  państwie pochodzenia członków organów zarządzających osób prawnych, 

o  których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1;”. 

 

Art. 11. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.11)) w art. 50b w ust. 5 pkt 17 otrzymuje brzmienie:  

„17) numer prawa wykonywania zawodu, numer PESEL, jeżeli taki posiada, i numer 

NIP, jeżeli jest obowiązany posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów 

o  zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, adres do korespondencji, 

posiadane specjalizacje – w przypadku gdy lekarz jest członkiem innej izby lekarskiej;”. 

 

Art. 12. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.12)) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 26b ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu 

zatrudnienia, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą 

prowadzi Fundusz, wykorzystując numer PESEL i NIP, jeżeli osoba jest obowiązana 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników, oraz przekazywane drogą elektroniczną do 

Funduszu informacje, z zastrzeżeniem art. 26c ust. 1a.”;  

2) w art. 49c pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników;”. 

 

Art. 13. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz 

z  2011 r. Nr 75, poz. 398) w art. 89 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) numer PESEL i numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli jest obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji 
                                                            
11)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, 

poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107,  
poz. 679 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455. 

12)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, 
Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726. 
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podatników i płatników, a w przypadku gdy członkowi funduszu nie nadano numeru 

PESEL lub nie jest on obowiązany posługiwać się numerem NIP – w miejsce brakującego 

numeru serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;”. 

 
Art. 14. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 

poz. 60, z późn. zm.13)) w art. 60 § 5 otrzymuje brzmienie:  

„§ 5. Zlecenie płatnicze, o którym mowa w § 4, powinno zawierać dane identyfikujące 

wpłacającego, w tym identyfikator podatkowy, oraz powinno wskazywać tytuł wpłaty, 

przy czym niepodanie lub błędne podanie tych informacji stanowi podstawę do odmowy 

realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu.”. 

 
Art. 15. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.14)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 pkt 15 otrzymuje brzmienie:  

„15) numer NIP – numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami 

o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;”; 

2) w art. 33 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej 

Ewidencji Podatników na zasadach przewidzianych w przepisach o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;”;  

3) w art. 35:  

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w przypadku ubezpieczonych – numer PESEL i numer NIP, jeżeli są 

obowiązani posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a w razie gdy ubezpieczonemu 
                                                            
13)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, 

poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, 
poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, 
poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, 
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, 
poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, 
poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, 
poz. 173 i Nr 75, poz. 398. 

14)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, 
z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, 
poz. 235 i Nr 75, poz. 398. 
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nie nadano numeru PESEL oraz nie jest on obowiązany posługiwać się numerem 

NIP – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, z zastrzeżeniem ust. 1a;”, 

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. W imiennych raportach miesięcznych, o których mowa w art. 41, należy 

podać numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru – 

numer NIP, jeżeli jest on obowiązany posługiwać się tym numerem na podstawie 

przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Jeżeli 

ubezpieczony nie jest obowiązany posługiwać się numerem NIP na podstawie 

przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, należy 

podać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.”; 

4) w art. 45 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) ewidencjonuje się dane identyfikacyjne, numery NIP i numer identyfikacyjny 

REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – 

numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwy i numery 

rachunków bankowych płatnika, dane informacyjne płatnika składek, w tym 

szczególną formę prawną według krajowego rejestru urzędowego podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON), kod rodzaju działalności według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz wszelkie inne dane konieczne do obsługi konta, 

a w szczególności dla celów rozliczania należności z tytułu składek oraz dla celów 

prowadzenia postępowania egzekucyjnego, w tym informacje dotyczące wspólników 

spółek cywilnych, jawnych i komandytowych, w zakresie rejestrowanym 

w  Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników;”. 

 

Art. 16. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 i Nr 225, 

poz. 1463) w art. 56 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„5) NIP, jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane posługiwać się tym 

numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i płatników;”. 

 

 



 

 

18

 

Art. 17. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 111, poz. 765, z późn. zm.15)) w art. 81 uchyla się § 2. 

 

Art. 18. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.16)) w art. 15b w ust. 1 pkt 1 

otrzymuje brzmienie:  

„1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres 

wnioskodawcy oraz numer NIP, jeżeli wnioskodawca jest obowiązany posługiwać się tym 

numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i płatników,”.  

 

Art. 19. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu 

informacji kryminalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 153, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, 

poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497) w art. 13 w ust. 2 w pkt 1 lit. l otrzymuje brzmienie: 

„l) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli osoby są obowiązane posługiwać się tym 

numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i płatników,”. 

 

Art. 20. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, 

poz. 94, z późn. zm.17)) w art. 48 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) kopię decyzji albo potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP);”. 

 

 

                                                            
15)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766, 

z 2008 r. Nr 66, poz. 410, Nr 215, poz. 1355 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 8, poz. 39, 
Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 88, poz. 583, 
Nr 127, poz. 858 i Nr 151, poz. 1013 oraz z 2011 r. Nr 48, poz. 245. 

16)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726. 

17)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238  
i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, 
z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 
i Nr 214, poz. 1658 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13. 
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Art. 21. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, 

poz. 271, z późn. zm.18)) w art. 54a w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli rolnik jest obowiązany posługiwać się 

tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i płatników;”. 

 

Art. 22. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.19)) w art. 48 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, obejmują: nazwisko i imiona, nazwisko 

rodowe, nazwisko i imiona poprzednie, imiona rodziców, nazwiska rodowe rodziców, imię 

i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe, imiona dzieci, płeć, datę i miejsce 

urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, stopień wojskowy, adres zameldowania, adres 

zamieszkania oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości.”. 

 

Art. 23. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 139, poz. 992, z późn. zm.20)) w art. 23 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę 

urodzenia, numer PESEL, numer NIP, jeżeli są obowiązane posługiwać się tym numerem 

na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, 

a  w  razie gdy nie nadano numeru PESEL lub osoby te nie są obowiązane posługiwać się 

numerem NIP – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby 

nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty 

lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;”. 

 

                                                            
18)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 541  

i Nr 191, poz. 1362, z 2009 r. Nr 69, poz. 591, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1665 oraz 
z 2010 r. Nr 239, poz. 1591. 

19)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, 
Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114. 

20)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, 
z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446,  
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, 
poz. 800 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301. 
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Art. 24. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. 

z  2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.21)) w art. 7 w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli producent jest obowiązany posługiwać 

się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i płatników; 

5) imię i nazwisko oraz określenie miejsca zamieszkania i adres pełnomocnika, jeżeli 

został ustanowiony, albo osoby uprawnionej do reprezentacji, wraz z numerem 

identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli jest on obowiązany posługiwać się tym numerem na 

podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, oraz 

numerem ewidencyjnym powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności 

(PESEL), z zastrzeżeniem ust. 3;”. 

Art. 25. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, 

poz. 849, z późn. zm.22)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 13 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot jest obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników.”; 

2) w art. 18 w ust. 3 pkt 12 otrzymuje brzmienie:  

„12) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot jest obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników;”; 

3) w art. 43a w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot jest obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników;”; 

4) w art. 65 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
                                                            
21)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1045  

i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 98, poz. 634 
i Nr 145, poz. 918 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197. 

22)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, 
z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 54, 
poz. 278 i Nr 63, poz. 322. 
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„3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli przedsiębiorca jest obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników;”; 

5) w art. 75 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli przedsiębiorca jest obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników;”; 

6) w art. 75a w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli  podmiot jest obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników;”. 

 
Art. 26. W  ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku 

chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na 

włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, z późn. zm.23)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 33fb w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

 „2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli wnioskodawca jest obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników;”; 

2) w art. 46 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli wnioskodawca jest obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników, oraz numer rachunku bankowego 

wnioskodawcy;”. 

 
Art. 27. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych 

rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.24)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

                                                            
23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 303  

i Nr 158, poz. 989 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1486. 
24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, 

z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1486, Nr 247, 
poz. 1656 i Nr 257, poz. 1726. 
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1) w art. 22 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, jeżeli jest on obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników, oraz numer identyfikacyjny w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został 

nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego 

elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 6.”; 

2) w art. 27 w ust. 2a pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, jeżeli jest on obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników, oraz numer identyfikacyjny w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został 

nadany;”; 

3) w art. 38 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, jeżeli jest on obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników, oraz numer rachunku bankowego 

wnioskodawcy;”; 

4) w art. 38b w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, jeżeli jest on obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników;”;  

5) w art. 40a w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, jeżeli jest on obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników, oraz numer identyfikacji w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) wnioskodawcy, 

jeżeli został nadany;”. 



 

 

23

Art. 28. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych 

(Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.25)) w art. 2 pkt 18 otrzymuje brzmienie:  

„18) dane osobowe – pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer 

identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli osoba jest obowiązana posługiwać się tym numerem 

na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, oraz 

numer PESEL lub numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;”. 

 

Art. 29. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych 

(Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.26)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 22  otrzymuje brzmienie: 

„22) NIP – numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;”; 

2) w art. 8 w ust. 2 pkt 2 – 4 otrzymują brzmienie: 

„2) dane identyfikujące uczestnika: pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres 

zamieszkania, NIP, jeżeli uczestnik jest obowiązany posługiwać się tym numerem na 

podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, 

oraz numer PESEL albo numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego; 

3) dane identyfikujące pracodawcę: nazwę, numer identyfikacyjny REGON, NIP, 

jeżeli jest obowiązany posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów 

o  zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, adres siedziby i adres do 

korespondencji; 

4) dane identyfikujące zarządzającego, który sporządza informację: nazwę, numer 

identyfikacyjny REGON, NIP, jeżeli jest obowiązany posługiwać się tym numerem na 

podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, 

adres siedziby i adres do korespondencji;”. 

 

                                                            
25) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, 

poz. 1119, z 2008 r. Nr 220, poz. 1432, z 2009 r. Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 18, poz. 98 i Nr 257, 
poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398. 

26) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202, z 2006 r. Nr 157, 
poz. 1119, z 2008 r. Nr 220, poz. 1432, z 2010 r. Nr 18, poz. 98 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398. 
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Art. 30. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów 

mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65 i Nr 97, poz. 799 oraz z 2010 r. Nr 148, poz. 990) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot jest 

obowiązany posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, numer PESEL lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo 

nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli jest obowiązany posługiwać się 

tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników, numer krajowego rejestru urzędowego podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, oraz siedzibę i adres 

wnioskodawcy;”; 

 

2) w art. 13 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) imiona i nazwiska, numery identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli producent jest 

obowiązany posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, numery PESEL lub innych 

dokumentów potwierdzających tożsamość oraz miejsca zamieszkania i adresy albo 

nazwy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli jest obowiązany posługiwać się 

tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników, numery krajowego rejestru urzędowego podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON), o ile zostały nadane, oraz siedziby i adresy 

producentów;”;  

3) w art. 15 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli wnioskodawca jest 

obowiązany posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, numer PESEL lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo 

nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli jest obowiązany posługiwać się 

tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników, numer krajowego rejestru urzędowego podmiotów 
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gospodarki narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres 

wnioskodawcy;”;  

4) w art. 22 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli wnioskodawca jest 

obowiązany posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, numer PESEL lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo 

nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli jest obowiązany posługiwać się 

tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników, numer krajowego rejestru urzędowego podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres każdej ze 

stron umowy;”;  

5) w art. 24 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli wnioskodawca jest 

obowiązany posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, numer PESEL lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo 

nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli jest obowiązany posługiwać się 

tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników, numer krajowego rejestru urzędowego podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres 

producenta;”;  

6) w art. 31 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli wnioskodawca jest 

obowiązany posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, numer PESEL lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo 

nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli jest obowiązany posługiwać się 

tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników, numer krajowego rejestru urzędowego podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres;”;  
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7) w art. 43 w ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli wnioskodawca jest obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników, oraz numer krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile został nadany;”. 

 

Art. 31. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 

(Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683, z 2009 r. Nr  215, 

poz. 1664 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322) art. 16 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 16. Podmiot dokonujący obrotu, w sposób inny niż w związku z obsługą techniczną 

lub naprawą urządzenia albo instalacji, jest obowiązany do zamieszczenia informacji, 

w  prowadzonej przez siebie ewidencji substancji kontrolowanych, o numerze świadectwa 

kwalifikacji osoby lub NIP podmiotu, który nabywa lub otrzymuje substancje 

kontrolowane, jeżeli jest on obowiązany posługiwać się tym numerem na podstawie 

przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.”. 

 

Art. 32. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. 

Nr 120, poz. 1252, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 79 i Nr 75, poz. 398) 

w  art. 24 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) dane identyfikacyjne osób uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych i członków 

ich rodzin, o których mowa w pkt 2, w tym numer PESEL;”. 

 

Art. 33. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.27)) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 77:  

a) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
                                                            
27)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, 

Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, 
poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, 
poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, 
poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, 
Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, 
poz. 235 i Nr 73, poz. 390. 
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„6) numer PESEL i numer NIP, jeżeli podmioty są obowiązane posługiwać się 

tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników, a w przypadku gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru 

PESEL lub nie jest on obowiązany posługiwać się numerem NIP – serię i numer 

dowodu osobistego lub paszportu;”, 

b) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) numer PESEL i numer NIP, jeżeli podmiot jest obowiązany posługiwać się tym 

numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i  płatników, a w przypadku gdy członkowi rodziny nie nadano numeru PESEL lub 

nie jest on obowiązany posługiwać się numerem NIP – serię i numer dowodu 

osobistego lub paszportu;”;  

2) w art. 84 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) numer PESEL, a w przypadku jego nienadania – numer i serię innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość ubezpieczonego wymienionego w ust. 2 lub numer 

dokumentu potwierdzającego jego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji, i numer NIP, jeżeli ubezpieczony jest 

obowiązany posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;”; 

3) w art. 188 w ust. 4 pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) numer NIP, jeżeli osoba jest obowiązana posługiwać się tym numerem na 

podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 

9) seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru 

PESEL lub jeżeli nie są obowiązane posługiwać się numerem NIP na podstawie 

przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;”; 

4) w art. 191 w ust. 3 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) numer NIP, jeżeli osoba jest obowiązana posługiwać się tym numerem na 

podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 

4) seria i numer dowodu osobistego lub paszportu – w przypadku osób, które nie 

mają nadanego numeru PESEL lub jeżeli nie są obowiązane posługiwać się numerem 
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NIP na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i  płatników;”. 

 

Art. 34. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, 

poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661) w art. 16 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli wnioskodawca jest obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników;”. 

 

Art. 35. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych 

wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468,  

z późn. zm.28)) w art. 5 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej 

składającej wniosek nie nadano go – rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym 

również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania 

osoby fizycznej, a w przypadku małżonków – obojga małżonków;”. 

 

Art. 36. W ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 

w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) 

w art. 6 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

  „2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli jest on obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników;”. 

 
Art. 37. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 20 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) nazwę lub firmę wnioskodawcy, siedzibę i adres zakładu lub jednostki 

organizacyjnej wnioskodawcy, w których będzie dokonywane napromienianie 
                                                            
28)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 138 i Nr 192, poz. 1382 oraz 

z 2010 r. Nr 56, poz. 338, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1726.  
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żywności promieniowaniem jonizującym, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

jeżeli jest on obowiązany posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów 

o  zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;”; 

2) w art. 29 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) imię i nazwisko albo nazwę, i adres podmiotu powiadamiającego o pierwszym 

wprowadzeniu do obrotu oraz numer NIP, jeżeli podmiot powiadamiający jest 

obowiązany posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.”; 

3) w art. 35 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, 

jest obowiązany posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;”; 

4) w art. 64 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, 

siedzibę i adres wnioskodawcy, numer identyfikacyjny REGON, jeżeli takie numery 

posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot jest obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników;”; 

5) w art. 67 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot jest obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników;”. 

 
Art. 38. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, 

z późn. zm.29)) w załączniku do ustawy w części I wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się ust. 23; 

 

 

                                                            
29)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, 

Nr 127, poz. 880 i Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, 
poz. 1198, Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 57, poz. 466 
i Nr 72, poz. 619, z 2010 r. Nr 8, poz. 51, Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 167, poz. 1131oraz  
z 2011 r. Nr 75, poz. 398. 
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2) po ust. 23 dodaje się ust. 23a w brzmieniu: 

 
 

 

„23a. Wydanie informacji o nadaniu 

numeru identyfikacji podatkowej 

podmiotowi, o którego numer 

identyfikacji podatkowej wystąpiono 

  

21 zł” 

  

 

             
 

Art. 39. W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.30)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 12 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot jest obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników, oraz numer identyfikacyjny w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został 

nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer PESEL;”;  

2) w art. 16b w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot jest obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników, oraz numer identyfikacyjny w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został 

nadany, a w przypadku osoby fizycznej – również numer PESEL;”. 

 

Art. 40. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, 

poz. 589, z późn. zm.31)) w art. 14 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników;”. 

 

                                                            
30)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, 

z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278. 
31)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656, z 2009 r. Nr 6, 

poz. 33 i Nr 20, poz. 106, z 2010 r. Nr 109, poz. 708, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, 
poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390. 
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Art. 41. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.32)) w art. 15 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer 

PESEL, numer NIP, jeżeli są obowiązani posługiwać się tym numerem na podstawie 

przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a w razie gdy nie 

nadano numeru PESEL lub nie są oni obowiązani posługiwać się numerem NIP – serię 

i  numer dowodu osobistego lub paszportu;”. 

 

Art. 42. W ustawie z dnia 23 stycznia 2008 r. o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników 

Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 47, poz. 274 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398) w art. 6  

w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) numeru PESEL i numeru NIP, jeżeli jest on obowiązany posługiwać się tym numerem 

na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,  

a w razie gdy ubezpieczonemu urzędnikowi Wspólnot nie nadano numeru PESEL lub nie 

jest on obowiązany posługiwać się numerem NIP – serii i numeru dowodu osobistego lub 

paszportu,”. 

 

Art. 43. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, 

poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 38 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) numer PESEL i numer NIP, jeżeli pracownik jest obowiązany posługiwać się tym 

numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i  płatników, a w razie gdy pracownikowi nie nadano numeru PESEL lub nie jest on 

obowiązany posługiwać się numerem NIP – serię i numer dowodu osobistego lub 

paszportu,”; 

2) w art. 41 w ust. 3 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c) numer PESEL i numer NIP, jeżeli pracownik jest obowiązany posługiwać się tym 

numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i  płatników,”. 

                                                            
32)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, 

poz. 800 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 229, poz. 1504. 
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Art. 44. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.33)) w art. 33 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) w art. 26b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu 

zatrudnienia, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą 

prowadzi Pełnomocnik, wykorzystując numer PESEL i NIP, jeżeli osoba jest 

obowiązana posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, oraz przekazywane drogą 

elektroniczną Pełnomocnikowi informacje, z zastrzeżeniem art. 26c ust. 1a.”;”. 

 

Art. 45. W ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) 

w art. 49 w ust. 5 pkt 9 otrzymuje brzmienie:  

„9) numer NIP, jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany posługiwać się tym 

numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i  płatników;”. 

 

Art. 46. W ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, 

poz. 1496) w art. 41 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, jeżeli jest on obowiązany posługiwać 

się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i  płatników;”. 

 

Art. 47. 1. Z dniem 1 stycznia 2013 r. znosi się numer identyfikacji podatkowej nadany 

osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub 

niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 

2. Od dnia 1 stycznia 2013 r. jedynym identyfikatorem podatkowym osób, o których mowa 

w  ust. 1, jest numer PESEL. 

                                                            
33)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, 

poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578. 
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Art. 48. Nie można żądać, w okresie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., 

numeru identyfikacji podatkowej od osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 2a ustawy 

wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli obowiązek jego 

przedstawienia nie wynika z przepisu prawa.  

 

Art. 49. Numer identyfikacji podatkowej nadany na podstawie dotychczasowych przepisów 

staje się numerem identyfikacji podatkowej w rozumieniu ustawy wymienionej w art. 1, 

w  brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 50. 1. Tworzy się z dniem 1 lipca 2011 r. Centralny Rejestr Podmiotów – Krajową 

Ewidencję Podatników, który zawiera aktualne dane zgromadzone w Krajowej Ewidencji 

Podatników, o której mowa w art. 14 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Minister  właściwy do spraw wewnętrznych przekaże do rejestru, o którym mowa w ust. 1, 

dane z rejestru PESEL: 

1) osób fizycznych objętych tym rejestrem w zakresie danych elementarnych, o których 

mowa w art. 14 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą – nie później niż do dnia 3 stycznia 2012 r.; 

2) osób fizycznych zaewidencjonowanych w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, 

w  zakresie posiadanych danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – w terminie 7 dni od dnia, w którym 

minister właściwy do spraw finansów publicznych wskaże numery PESEL osób 

fizycznych zaewidencjonowanych w rejestrze, o którym mowa w ust. 1.  

3. Naczelnicy urzędów skarbowych do dnia utworzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1, 

uzupełniają dokumentację, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, 

o  dane dotyczące numeru KRS, numeru identyfikacyjnego REGON, numeru PESEL oraz 

rodzaju i numeru dowodu tożsamości. Przepis art. 14 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, 

w  brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się. 
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Art. 51. 1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 

2012  r. w  sprawach o    nadanie numeru identyfikacji podatkowej stosuje się przepisy 

ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy.  

2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy w sprawach o: 

1)    stwierdzenie nieważności decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej,   

2)    wydanie duplikatu decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej 

– stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. Do postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu numeru 

identyfikacji podatkowej, które nie zostały wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy z powodu niemożności doręczenia postanowienia o wszczęciu tego postępowania, 

stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

4. Organem właściwym do prowadzenia postępowań, o których mowa w ust. 3, jest organ 

podatkowy, który wydał postanowienie o wszczęciu tego postępowania.  

 

Art. 52. 1. Postępowania określone w art. 51 ust. 1, w których stroną jest osoba fizyczna, 

o  której mowa w art. 5 ust. 2a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, niezakończone do dnia 31 grudnia 2011 r. umarza się. 

2. Postępowania określone w art. 51 ust. 2, w których stroną jest osoba fizyczna, o której 

mowa w art. 5 ust. 2a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

niezakończone do dnia 31 grudnia 2011 r. umarza się z dniem 31 grudnia 2012 r.  

 

Art. 53. 1. Do wyczerpania nakładów druków formularzy, których wzory zostały określone na 

podstawie odrębnych przepisów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r., druki te 

mogą być stosowane wobec osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 2a ustawy 

wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Uznaje się za prawidłowe zastosowanie druków, o których mowa w ust. 1, bez podania 

numeru identyfikacji podatkowej przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 5 ust. 2a 

ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
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3. Osoby fizyczne, o których mowa w art. 5 ust. 2a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, od dnia 1 stycznia 2012 r. nie uzupełniają o numer identyfikacji 

podatkowej formatu elektronicznego druków, o których mowa w ust. 1.  

 

Art. 54. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 

1)  art. 5 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia 

w  życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy 

wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

2) art. 17a ust. 4 ustawy wymienionej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia 

w  życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 17a ust. 4 ustawy 

wymienionej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

3) art. 9 ust. 8 ustawy wymienionej w art. 6 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy 

wymienionej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą 

– nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 55. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem: 

1)   art. 50 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; 

2)  art. 1 pkt 3 lit. a i c, pkt 4 – 6 i pkt 8 lit. a – d, pkt 9, pkt 12 lit. b, pkt 14 w zakresie 

art. 14 ust. 4 – 7 i pkt 15 w zakresie art. 14b oraz art. 17 i 44, które wchodzą 

w  życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/01rch 



U Z A S A D N I E N I E 

 

Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie ewidencji i identyfikacji podatników 

wymagały dostosowania do obowiązujących regulacji prawnych oraz zmian, jakie zaistniały 

w związku z postępem technicznym, a przede wszystkim do przyjętych kierunków rozwoju 

administracji publicznej.  

Projektowane propozycje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym.   

W celu zmniejszenia ustawowych obowiązków obywateli wobec administracji podatkowej 

i  lepszemu wykorzystaniu danych, które i tak są gromadzone przez administrację, przyjęto, 

że obok numeru NIP, dla wybranej grupy podatników, identyfikatorem podatkowym będzie 

numer PESEL.  

Głównymi celami projektowanej ustawy są: 

− usprawnienie i uproszczenie systemu ewidencji i identyfikacji podatników  

i płatników, 

− ograniczenie liczby identyfikatorów, którymi muszą posługiwać się podatnicy będący 

osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, jeżeli nie prowadzą działalności 

gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, 

− usprawnienie działania administracji przez odstąpienie od kilkukrotnego wprowadzania 

tych samych danych do różnych rejestrów, 

− odciążenie obywateli od wielokrotnego podawania danych, które są już  

w posiadaniu administracji publicznej, przez odstąpienie od obowiązku składania 

zgłoszenia identyfikacyjnego (w celu nadania NIP) przez podatników będących osobami 

fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej 

lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, 

− zwiększenie efektywności przetwarzania danych identyfikacyjnych, 

− zapewnienie ciągłej poprawy jakości danych identyfikacyjnych, 

− wyłączenie NIP z zakresu „tajemnicy skarbowej” oraz umożliwienie uzyskania 

informacji o nadanym NIP w formie papierowej lub elektronicznej. 

Wprowadzono więc w projekcie, że numer PESEL będzie identyfikatorem podatkowym 

dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, jeżeli nie 

prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od 
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towarów i  usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Uruchomiona zostanie centralna rejestracja i utworzony 

zostanie Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP) na 

bazie aktualnych danych znajdujących się w Krajowej Ewidencji Podatników. CRP KEP 

zasilany będzie również danymi ewidencyjnymi pochodzącymi z rejestru PESEL. Zmieniony 

zostanie tryb nadawania NIP (odstąpienie od wydawania decyzji administracyjnej i przyjęcie 

rozwiązań uproszczonych, wykorzystujących współdziałanie administracji publicznej). 

Ponadto w ramach projektowanej ustawy zostaną uregulowane kwestie wynikające ze 

zmieniającego się otoczenia prawnego i gospodarczego, również o charakterze 

dostosowawczym i porządkującym, a także zostaną wprowadzone zmiany usprawniające 

funkcjonowanie resortu finansów oraz organów i instytucji współpracujących, tj.: 

− zmiana w zakresie obowiązku żądania i stosowania identyfikatorów, 

− ustalenie zasad dostępności CRP KEP, celu i przeznaczenia tego rejestru, 

− ustalenie zasad udostępniania danych z CRP KEP i katalogu podmiotów uprawnionych do 

żądania tych danych, 

− zmiana i ujednolicenie terminów dokonywania zgłoszeń identyfikacyjnych  

i aktualizacji danych, w tym z powodu nieskładania już deklaracji na zaliczki. 

 

Szczegółowe uzasadnienie projektowanych zmian ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników, zwanej dalej „ustawą”. 

 
Art. 1 pkt 1 (art. 1 – 3 ustawy) 

 
Przepis art. 1 i 2 ustawy został dostosowany w związku z wprowadzonymi regulacjami 

dotyczącymi posługiwania się numerem PESEL do celów podatkowych.  

W związku z dążeniem do uproszczenia i racjonalizacji procedur administracyjnych   

wprowadzono pojęcie identyfikatora podatkowego.  

Identyfikatorem podatkowym dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi 

rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących 

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług  będzie numer PESEL, natomiast 

dla pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa 

w  art. 2, identyfikatorem podatkowym będzie NIP. 
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Art. 1 pkt 2 (art. 4 ustawy) 

 

Zmiany art. 4 są konsekwencją zaproponowanych zmian w art. 5 ust. 1 i uregulowania 

procedury nadania NIP oraz prowadzonego przez naczelnika urzędu skarbowego 

postępowania w art. 8b i 8c oraz art. 9 ust. 1 ustawy. 

 

Art. 1 pkt 3 (art. 5 ustawy) 

 

Organem upoważnionym do przyjęcia zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych 

nadal będzie naczelnik urzędu skarbowego.  Ograniczony został zakres obowiązku dokonania 

zgłoszenia identyfikacyjnego, przez wyłączenie z tego obowiązku podatników będących 

osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej 

lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Powyższe 

oznacza, że osoba fizyczna objęta rejestrem PESEL, która nie prowadzi działalności 

gospodarczej lub nie jest  zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług nie 

będzie składała zgłoszenia identyfikacyjnego. Wybrane dane ewidencyjne takiej osoby 

pozyskane zostaną przez administrację podatkową bezpośrednio z rejestru PESEL. 

W przypadku podatników będących osobami fizycznymi wykonujących działalność 

gospodarczą w zmienianym ust. 4 doprecyzowano, jakie dane powinny znaleźć się 

w  zgłoszeniu identyfikacyjnym. Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 5 ustawy, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych, biorąc pod uwagę kompletność przekazywanych 

danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych, z wyjątkiem 

zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami.  

 

Art. 1 pkt 4 (art. 6 ustawy) 

 

W związku z wprowadzoną w art. 3 definicją identyfikatora podatkowego oraz 

wskazania, iż w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem 

PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej identyfikatorem podatkowym jest numer 

PESEL, konieczne było doprecyzowanie przepisu ust. 1  przez wskazanie, że ww. osoby 
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fizyczne są zobowiązane dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego tylko w przypadku 

dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Ponadto wprowadzono 

zmiany wynikające z potrzeby uproszczenia i ujednolicenia terminów dokonania zgłoszenia 

identyfikacyjnego, które obecnie są bardzo zróżnicowane, a ich opis rozbudowany. Niezbędne 

było ich dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych (nastąpiły 

zmiany przepisów w odniesieniu do zaliczek, o których mowa w obecnym ust. 2 i  ust. 4 pkt 1 

art. 6 ustawy). Zaproponowany termin dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego jest związany 

z pierwszym „kontaktem” z organem podatkowym podatnika.  

 
Art. 1 pkt 5  (art. 7 ustawy) 

 
Zmiany wprowadzone w tym przepisie mają na celu dostosowanie do zmian dotyczących 

terminów dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego wynikających z projektowanego art. 6 

ust.  1 ustawy oraz niezmienianych przepisów ust. 10 art. 6 ustawy, a także przepisów 

w  zakresie dotyczącym „jednego okienka” zawartych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. 

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.  U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97). 

 
Art. 1 pkt 6 (art. 8 ustawy) 

 
Uchylenie art. 8 ustawy jest powiązane z terminem wprowadzania rozwiązań  

w zakresie uzyskiwania danych ewidencyjnych z rejestru PESEL. Regulacje tego przepisu 

dotyczą postępowania w sprawie nadania NIP podatnikowi podatku dochodowego od osób 

fizycznych i udziału w tym postępowaniu płatnika podatku dochodowego. W warunkach 

uzyskiwania danych z rejestru PESEL i stosowania numeru PESEL do celów podatkowych 

jako identyfikatora podatkowego, staną się one marginalne lub wręcz bezprzedmiotowe. 

Wobec tego zasadne było uchylenie przepisu. 

 
Art. 1 pkt 7 (art. 8a – 8d ustawy) 

 
Regulacje te mają na celu uproszczenie i skrócenie procesu nadawania NIP przez zmianę 

trybu nadawania tego identyfikatora. NIP będzie nadany przez ministra właściwego do spraw 
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finansów publicznych w formie czynności materialno-technicznej po dokonaniu zgłoszenia 

identyfikacyjnego. Nastąpi tym samym odejście od wydawania decyzji w sprawie nadania 

NIP, a w jej miejsce naczelnik urzędu skarbowego wyda bezpłatnie (nie później niż 

w  terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego), 

potwierdzenia nadania NIP. Zachowano jednocześnie regulację dotyczącą funkcjonowania 

tzw. „jednego okienka”. Naczelnik urzędu skarbowego odmówi nadania NIP w przypadku 

braku możliwości potwierdzenia tożsamości lub istnienia podmiotu, stwierdzenia, że 

dokonane zgłoszenie nie spełnia wymogów określonych dla tego zgłoszenia, w przypadku 

ponownego wystąpienia o nadanie NIP lub wystąpienia o nadanie NIP przez podatnika 

będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej 

lub niebędących zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Odmowa nadania 

NIP nastąpi w drodze decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku 

wielokrotnego nadania NIP oraz nadania NIP na podstawie fałszywych lub fikcyjnych 

danych, naczelnik urzędu skarbowego unieważni z urzędu NIP nadany podmiotowi. Przy 

unieważnianiu wielokrotnie nadanego NIP, naczelnik urzędu skarbowego będzie brał pod 

uwagę interes prawny i gospodarczy podmiotu. NIP unieważniony nie będzie mógł być 

ponownie nadany, jak również nie będzie można posługiwać się unieważnionym  NIP.  Taka 

sama zasada będzie dotyczyła NIP uchylonych na podstawie obecnie obowiązujących 

przepisów. 

W zakresie nieuregulowanym do postępowań w sprawie odmowy nadania NIP lub 

unieważnienia z urzędu wadliwie nadanego NIP zastosowanie będą miały odpowiednio 

przepisy działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). W zakresie wydawania potwierdzeń nadania NIP oraz 

zaświadczeń i informacji o nadanym NIP – odpowiednio przepisy działu VIIIa  Ordynacji 

podatkowej. 

W ocenie projektodawcy z przedmiotowej propozycji wynikają następujące korzyści: 

− prosta, szybka i bardziej ekonomiczna procedura związana z nadaniem NIP, 

− zmniejszenie zużycia materiałów, ponoszonego w związku z koniecznością druku 

zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, ich przetwarzaniem oraz 

przechowywaniem dokumentacji rejestracyjnej, 

− oszczędności czasowe i materialne, które przełożą się na obniżenie kosztów zarówno po 

stronie obywateli, przedsiębiorców i innych podmiotów objętych CRP KEP, a także po 
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stronie resortu finansów, przy spodziewanej akceptacji społeczeństwa dla kierunku 

podejmowanych zmian. 

 
Art. 1 pkt 8 (art. 9 ustawy) 

 
Projektowane zmiany w zakresie stosowania numeru PESEL do celów podatkowych, 

danych ewidencyjnych z rejestru PESEL oraz zmiany trybu nadawania NIP wymagają 

dostosowań przepisu art. 9 ustawy. Zrezygnowano ze składania zgłoszeń aktualizacyjnych 

przez płatników podatków oraz za pośrednictwem organu emerytalnego lub rentowego, jako 

płatnika, w przekazywaniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjnego 

podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Zrezygnowano także z pośrednictwa 

organu wydającego dowód osobisty w przekazywaniu naczelnikowi urzędu skarbowego 

zgłoszenia aktualizacyjnego podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 

nieprowadzącego działalności gospodarczej, dokonywanego z tytułu otrzymania dowodu 

osobistego oraz z informowania przez ten organ o obowiązku złożenia zgłoszenia 

aktualizacyjnego. Powyższe wynika z proponowanych zmian w zakresie pozyskiwania 

danych ewidencyjnych z rejestru PESEL. 

Ze względu na identyczny, siedmiodniowy termin realizacji obowiązku aktualizacji 

danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez przedsiębiorców i przez podatników 

podatku od towarów i usług oraz podatników podatku akcyzowego, a także na szczególny 

charakter ww. grup podmiotów wynikający z zakresu obowiązków podatkowych 

i  towarzyszących im terminów wskazane jest ich ujednolicenie. Siedmiodniowy termin 

realizacji obowiązku aktualizacji danych przez podatników podatku od towarów i usług oraz 

podatników podatku akcyzowego skorelowany jest z terminami określonymi w ustawach 

dotyczących wymienionych podatków (odpowiednio w art. 96 ust.  12 ustawy o podatku od 

towarów i usług i w art. 16 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym). Natomiast w odniesieniu do 

przedsiębiorców – z terminem określonym w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o  swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm). 

Ujednolicono termin w stosunku do powyższych podmiotów.  

Ponadto podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL 

nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami 

podatku od towarów i usług, w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r., jeżeli zmienił się im adres 

miejsca zamieszkania, będą mogli dokonać aktualizacji tego adresu w składanej deklaracji 
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lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Aktualizacja będzie 

dokonywana w terminie właściwym do złożenia ww. dokumentu. Powyższe oznacza, iż 

organ podatkowy dokona aktualizacji ww. adresu z takiego dokumentu. Jednocześnie, jeżeli 

osoba fizyczna objęta rejestrem PESEL nieprowadząca działalności gospodarczej lub 

niebędąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług będzie chciała 

zgłosić organowi podatkowemu zmianę adresu miejsca zamieszkania przed terminem 

złożenia deklaracji lub innego dokumentu związanego z obowiązkiem podatkowym, będzie 

miała możliwość dokonania takiej aktualizacji na formularzu, którego wzór określony 

zostanie rozporządzeniem Ministra Finansów. Proponowany zapis art. 9 ust. 1d ma na celu 

odciążenie obywateli od obowiązków, jakie nakłada na nie obecnie administracja 

publiczna. Termin wejścia w życie proponowanej regulacji związany jest z propozycją 

odnoszącą się do zasilania CRP KEP danymi z rejestru PESEL. 

 
Przepis został doprecyzowany o wskazanie, że dotyczy on również zgłoszeń 

aktualizacyjnych, czyli że do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym 

stosuje się odpowiednio wzory zgłoszeń określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 

ust. 5 ustawy albo wnioski określone na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.  

 
Art. 1 pkt 9 (art. 10 ustawy) 

  
Uchylenie art. 10 ustawy jest konsekwencją projektowanej zasady stosowania numeru 

PESEL jako identyfikatora podatkowego i zmiany trybu nadawania NIP. Rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń 

identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości (Dz. U. Nr 111, poz. 1291) wydane w wykonaniu przedmiotowego 

upoważnienia określa obowiązki organu podatkowego gminy (miasta). Wprowadzane zmiany 

oznaczają zwolnienie organu podatkowego gminy (miasta) z konieczności przyjmowania, 

weryfikacji oraz przekazywania urzędowi skarbowemu zgłoszeń identyfikacyjnych 

i  aktualizacyjnych podatników podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości, co 

w  konsekwencji przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z przedmiotowym 

pośrednictwem.  
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Art. 1 pkt 10 (tytuł rozdziału 3 ustawy) 

 
Nowy tytuł rozdziału jest konsekwencją zaproponowanych w projekcie regulacji 

związanych ze stosowaniem numeru PESEL do celów podatkowych jako identyfikatora 

podatkowego przez podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL 

nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami 

podatku od towarów i usług. 

 

Art. 1 pkt 11 (art. 11 ustawy) 

 
Obecnie podatnicy i płatnicy są obowiązani do posługiwania się kilkoma 

identyfikatorami, w tym numerem identyfikacji podatkowej i numerem PESEL. Projektowana 

zmiana prowadzi do sytuacji, w której podatnik będący osobą fizyczną objętą rejestrem 

PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym 

podatnikiem podatku od towarów i usług, do celów podatkowych będzie posługiwać się 

jednym identyfikatorem, tj. numerem PESEL.  

W przepisie tym doprecyzowano zasady posługiwania się powyższym identyfikatorem. 

NIP pozostał identyfikatorem podatkowym dla przedsiębiorców i podatników podatku VAT, 

nawet wówczas, gdy mają nadany PESEL, a realizowane zobowiązania i należności 

budżetowe nie są związane ani z podatkiem VAT ani z prowadzoną działalnością 

gospodarczą. Podmioty te stosują NIP, w tym dokonując czynności wewnątrzwspólnotowych 

(realizacja art. 214 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej). Podmioty, które nie są objęte rejestrem 

PESEL będą posługiwać się NIP na dotychczasowych zasadach. NIP będzie nadawany im po 

dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego przez podmiot.  

Dodatkowo – ze względu na możliwość regulowania należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych także za pośrednictwem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 

(art. 60 § 1 Ordynacji podatkowej) – w katalogu instytucji uprawnionych do żądania podania 

przez podatników identyfikatora podatkowego uwzględniono spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe. 
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Art. 1 pkt 12 (art. 12 ustawy) 

W związku z uchyleniem przepisu dotyczącego nadawania NIP w drodze decyzji (obecny 

art. 3 ust. 2) niezbędne jest dostosowanie art. 12 ustawy. Z uwagi na uzyskiwanie danych 

ewidencyjnych z rejestru PESEL, w tym danych dotyczących zgonu osób objętych rejestrem 

PESEL, zasadne jest uchylenie ust. 3 w art. 12 ustawy. 

 
Art. 1 pkt 13 (art. 13 ustawy) 

Uchylenie przepisu określającego obowiązek wydawania przez naczelników urzędów 

skarbowych duplikatów decyzji o nadaniu NIP jest zasadne w świetle odejścia od wydawania 

decyzji w sprawie nadania NIP oraz nadania nowego brzmienia art. 3 oraz dodanie art. 8b 

regulującego procedurę postępowania w sprawie nadania NIP. Uchylenie możliwości 

uzyskania duplikatu decyzji o nadaniu NIP rozciąga się również na podmioty, którym już 

nadano NIP w drodze decyzji. Bardziej racjonalną formą jest wydanie przez naczelnika 

urzędu skarbowego zaświadczenia o nadanym NIP podmiotowi, który się nim posługuje. 

Natomiast w przypadku osób trzecich naczelnik urzędu skarbowego na wniosek wydawałby 

informację o nadanym NIP  podmiotowi wskazanemu w tym wniosku. Wzór wniosków 

zostanie udostępniony na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

W związku z potrzebą usprawnienia i poprawy współdziałania administracji publicznej, 

w zakresie wymiany informacji o nadanym NIP, wprowadzono w ramach katalogu 

podmiotów, przepis wskazujący, że organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie 

odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji 

podatników – minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz naczelnicy urzędów 

skarbowych będą udostępniali NIP. Wniosek byłby przesyłany za pośrednictwem 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub innych środków komunikacji 

elektronicznej. 

 
Art. 1 pkt 14 i 15 (art. 14 i 14a ustawy) 

 
Obecny art. 14 ustawy dotyczy utworzenia Krajowej Ewidencji Podatników, 

prowadzonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Dane źródłowe dla 

KEP przekazują naczelnicy urzędów skarbowych z bazy lokalnej prowadzonej w każdym 
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urzędzie skarbowym w ramach modułu Rejestracja w systemie POLTAX. KEP stanowi sumę 

logiczną (kopię) ww. baz  urzędów skarbowych w zakresie danych ewidencyjnych 

określonych w przepisach ustawy, w szczególności w art. 5.  

Udostępnienie danych zawartych w KEP wymaga stosowania przez podmioty 

enumeratywnie wymienione w art. 15 ust. 2 ustawy, w tym przez organy podatkowe, 

jednostki organizacyjne kontroli skarbowej i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, 

trybu określonego w art. 15 ustawy.  

Dotychczasowe regulacje ujęte w art. 14 koncentrują się na tworzeniu KEP i jakości 

danych, natomiast pomijają istotę utworzenia ewidencji podatników o zasięgu krajowym. 

Zaproponowana zmiana w art. 14 ustawy ma na celu uwzględnienie w tym przepisie 

regulacji dotyczącej istoty stworzenia kompletnej i zintegrowanej w skali kraju ewidencji 

podatników i wprowadzenie dostosowań do potrzeb organów podległych lub nadzorowanych 

przez Ministra Finansów. Jednocześnie w związku ze zmianami dotyczącymi wprowadzania 

danych oraz procesu przetwarzania danych, niezbędne jest dokonanie zmiany nazwy 

dotychczas funkcjonującej Krajowej Ewidencji Podatników na Centralny Rejestr Podmiotów 

– Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP).  

CRP KEP: 

− zapewni identyfikację podmiotów przez gromadzenie danych ewidencyjnych 

pochodzących z rejestru PESEL, 

− zapewni identyfikację podatników w ramach całego kraju przez gromadzenie 

i weryfikację danych wynikających ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych 

podmiotów, 

− zapewni spójność i poprawność dla całego systemu ewidencji podatników przez 

zintegrowanie w jednym miejscu pochodzących z różnych urzędów skarbowych danych 

ewidencyjnych podmiotów, 

− usprawni i przyspieszy proces rejestracji podmiotów i nadawania NIP, 

− zapewni wykorzystywanie danych w nim zgromadzonych do realizacji celów i zadań 

ustawowych, tj.: Ministrowi Finansów, dyrektorom izb skarbowych, naczelnikom 

urzędów skarbowych, Szefowi Służby Celnej, dyrektorom izb celnych, naczelnikom 

urzędów celnych, organom kontroli skarbowej oraz Generalnemu Inspektorowi Informacji 

Finansowej (art. 14a). 
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Centralizacja danych ewidencyjnych znajdujących się w urzędach skarbowych jest 

nieodzownym warunkiem jednoznacznej identyfikacji podmiotów oraz prawidłowej 

rejestracji i obsługi ich spraw. Pozwoli to jednocześnie na udostępnianie danych 

ewidencyjnych uprawnionym użytkownikom innych resortowych obszarów aplikacyjnych, 

kontrolowanie poprawności procesu rejestracyjnego, udostępnianie danych zgodnie ze 

zmienionymi w tym zakresie regulacjami ustawy, sprawniejsze zarządzanie i administrację 

systemem, polepszenie i usprawnienie obsługi kierowanych zapytań, łatwiejszy dostęp 

i  przepływ informacji między organami podległymi Ministrowi Finansów. 

CRP KEP będzie prowadzony przez Ministra Finansów (analogicznie jak obecnie KEP), 

jednak zmieni się na bezpośredni sposób wprowadzania przez naczelników urzędów 

skarbowych danych z dokumentacji związanej z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych 

zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych, a następnie (od 1 stycznia 2012 r.) ulegnie 

zmianie zakres i źródło wprowadzanych danych, bowiem dane osób objętych rejestrem 

PESEL w zakresie tam gromadzonych danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym wraz 

z  informacją o zgonie będą centralnie i bezpośrednio transferowane do CRP KEP z rejestru 

PESEL. Minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie obowiązany przekazywać do CRP 

KEP z rejestru PESEL, po zaewidencjonowaniu osoby w tym rejestrze, trzy dane 

elementarne, tj. nazwisko, imię oraz numer PESEL. Po otrzymaniu informacji 

o  zaewidencjonowaniu w CRP KEP osoby fizycznej objętej rejestrem PESEL, dane 

elementarne zostaną uzupełnione przez ww. ministra do spraw wewnętrznych o posiadane 

dane, o których mowa w art. 5 ust. 2 projektowanej ustawy. Jednocześnie minister właściwy 

do spraw wewnętrznych będzie przedmiotowe dane niezwłocznie aktualizował, w zakresie, 

w  jakim będzie następowała ich zmiana. Informacja o nadanym NIP podatników, którzy 

otrzymali potwierdzenia nadania NIP, będzie mogła być przekazywana w ramach 

administracji publicznej (bez udziału podatnika).  

Ponadto CRP KEP będzie gromadził dane wynikające z niektórych dokumentów 

związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych, tj. w szczególności 

informacje dotyczące: obowiązków podatkowych, zamiaru dokonywania dostaw lub nabyć 

wewnątrzwspólnotowych przez podatnika zgłoszonych na załączniku do zgłoszenia 

rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R/UE), okresu zawieszenia 

działalności, wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

przez przedsiębiorcę. 
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System obsługujący CRP KEP umożliwi realizację kluczowych postulatów, takich jak: 

wykorzystanie danych ewidencyjnych z rejestru PESEL, spójność i bezpieczeństwo systemu. 

Ponadto system zapewni: 

a) nadawanie NIP w oparciu o centralny system z uwzględnieniem identyfikowalności 

podmiotów w rejestrze PESEL, 

b) utrzymanie jednoznacznej identyfikacji przez NIP lub numer PESEL, 

c) przepływ aktualnych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL, 

d) odrębność systemu informatycznego wykorzystywanego do celów ewidencji podatników, 

e) zachowanie poufności, integralności i autentyczności danych przetwarzanych w systemie. 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, 

źródłem danych dla ewidencji podatników (Krajowej Ewidencji Podatników) są zgłoszenia 

dokonywane przez zobowiązanych na zasadach określonych w ustawie. Jednak w celu 

zmniejszenia obciążeń podatników i płatników oraz w związku z dbałością o jakość 

i kompletność danych, wprowadzono przepis umożliwiający przeprowadzanie aktualizacji 

(uzupełnienia) danych przez naczelnika urzędu skarbowego lub ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. Zmiana następowałaby na podstawie danych z rejestrów: PESEL, 

REGON oraz KRS i odnosi się do numeru nadanego przez KRS, numeru identyfikacyjnego 

REGON, numeru dowodu tożsamości oraz numeru PESEL. 

 
Art. 1 pkt 15 (art. 14b ustawy) 

 
W projektowanej ustawie dodano delegację do wydania rozporządzenia zawierającego 

opis, minimalną funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania CRP 

KEP. Celem dodania przedmiotowej delegacji jest zachowanie możliwości realizacji przez 

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego zadań wynikających z art. 35 ustawy z dnia 24  maja 

2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (Dz. U. z  2010 r. 

Nr  29, poz. 154, z późn. zm.). Rozporządzenie wykonujące ww. upoważnienie ustawowe 

będzie przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo danych i ich ochronę przed 

nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem. Dodanie delegacji podyktowane jest względami 

bezpieczeństwa państwa. 

 
 



13 

 

Art. 1 pkt 16 (art. 15 ustawy) 

 
Zgodnie z art. 16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca wpisany 

do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach 

pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym 

i gospodarczym. Identyfikacja przedsiębiorcy w poszczególnych urzędowych rejestrach 

następuje na podstawie NIP. Jawność tego identyfikatora jest niezbędna również ze względu na 

treść art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy, zgodnie z którym dane udostępnia się organom prowadzącym 

urzędowe rejestry, prowadzone na podstawie odrębnych przepisów,  na ich wniosek 

zawierający dane niezbędne do identyfikacji podatników – w zakresie NIP – w związku 

z  realizacją ich zadań ustawowych, a także w związku z art. 5a ust. 3 ustawy, zgodnie 

z  którym naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany przekazać informację zwrotną o NIP 

nadanym przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność gospodarczą niezwłocznie po nadaniu 

sądowi prowadzącemu rejestr przedsiębiorców albo organowi prowadzącemu ewidencję 

działalności gospodarczej. W wielu przypadkach przekazanie tej informacji wiąże się 

z  ujawnieniem NIP w rejestrze jawnym. Wobec tego wyłączono NIP z zakresu działania 

„tajemnicy skarbowej”. Ponadto z zakresu działania tajemnicy skarbowej wyłączony został 

również numer identyfikacyjny REGON, ponieważ zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 

29  czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z  późn. zm.) numer 

identyfikacyjny REGON jest jawny i dostępny dla podmiotów trzecich. 

W związku z koniecznością ustalenia nowych zasad dostępności i przeznaczenia CRP 

KEP oraz bazując na dotychczasowych doświadczeniach związanych z udostępnianiem 

danych z Krajowej Ewidencji Podatników zmodyfikowano sposób udostępniania danych 

ewidencyjnych podmiotom „zewnętrznym”, w stosunku do wskazanych w projektowanym 

art. 14a organów podlegających lub nadzorowanych przez Ministra Finansów.  

Obsługę wniosków komorników sądowych i organów egzekucyjnych wymienionych 

w  odrębnych przepisach, składanych w związku z prowadzonym postępowaniem 

egzekucyjnym lub zabezpieczającym, prowadzić będą wyłącznie naczelnicy urzędów 

skarbowych, którzy dysponują szerszym zakresem informacji i jednocześnie będą mieli 

dostęp do CRP KEP. Będą oni również potwierdzać NIP podatnikowi (art. 15 ust. 2 pkt 3 

ustawy). Takie rozwiązanie usprawni uzyskiwanie niezbędnych informacji przez 
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zainteresowanych i może przyczynić się do wzrostu skuteczności przedmiotowych 

postępowań. 

  
Art. 2 – 46  
 

W związku z wprowadzonymi w projektowanej ustawie regulacjami w szczególności 

w  zakresie przyjęcia dla wybranej grupy podatników za identyfikator podatkowy numeru 

PESEL, utworzenia CRP KEP oraz odejścia od nadawania NIP w formie decyzji 

administracyjnej niezbędne było dostosowanie ustaw wymienionych w art. 2 – 46 

projektowanej ustawy.  

Z uwagi na zaproponowaną zmianę art. 13 ust. 3 ustawy w zakresie wydawania na 

wniosek informacji o  nadanym NIP podmiotowi wskazanemu we wniosku zaistniała 

konieczność wprowadzenia zmian w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 

o  opłacie skarbowej (art. 38 projektowanej ustawy). Dodano zatem do katalogu czynność, od 

której będzie pobierana opłata skarbowa, tj. wydanie informacji o nadaniu NIP podmiotowi, 

o  którego NIP wystąpiono. Obecnie naczelnicy urzędów skarbowych, wydając taką 

informację pobierali opłatę jak za wydanie zaświadczenia potwierdzającego nadanie NIP, 

o  którym mowa w kolumnie 2 ust. 17 w części II  załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. 

Mając więc na uwadze, iż jest to doprecyzowanie obecnych przepisów ustawy o opłacie 

skarbowej stawka za wydanie informacji o nadanym NIP jest jednakowa jak przy wydaniu 

zaświadczenia potwierdzającego nadanie NIP. Ponadto w związku z uchyleniem ust. 4  

w art. 13 ustawy dotyczącego wydawania duplikatu decyzji o nadaniu NIP konieczne było 

uchylenie ust. 23 w części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. 

 
Art. 47 – 54 (przepisy przejściowe) 

 
1 stycznia 2013 r. zniesione zostaną numery identyfikacji podatkowej, które zostały 

nadane osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, które  nie prowadzą działalności 

gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Od tego 

czasu dla tych osób jedynym identyfikatorem będzie numer PESEL (art. 47 projektowanej 

ustawy). 

Jednocześnie w art. 48 projektowanej ustawy proponuje się, aby w okresie od 1 lipca 

2011 r. do 31 grudnia 2012 r., od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
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lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług nie można było 

żądać podania numeru identyfikacji podatkowej, jeżeli nie jest to wymagane przepisami 

prawa. 

Z dniem 1 lipca 2011 r. w miejsce Krajowej Ewidencji Podatników tworzy się Centralny 

Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników, która będzie zawierała aktualne dane 

zgromadzone w Krajowej Ewidencji Podatników (art. 50 ust. 1  projektowanej ustawy).  

Minister  właściwy do spraw wewnętrznych przekaże do CRP KEP nie później niż do 

dnia 3 stycznia 2012 r. dane z rejestru PESEL osób fizycznych objętych tym rejestrem 

w  zakresie danych elementarnych.  Natomiast w terminie 7 dni od dnia, w którym minister 

właściwy do spraw finansów publicznych wskaże numery PESEL osób fizycznych 

zaewidencjonowanych w CRP KEP, minister właściwy do spraw wewnętrznych przekaże 

z  rejestru PESEL posiadane dane, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 

projektu (art.  50 ust. 2 projektowanej ustawy).  

Naczelnicy urzędów skarbowych do dnia utworzenia Centralnego Rejestru Podmiotów – 

Krajowej Ewidencji Podatników uzupełnią dokumentację, o której mowa w art. 13 ust. 1 

ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą  o dane dotyczące 

numeru KRS, numeru REGON, numeru PESEL oraz rodzaju i numeru dowodu tożsamości 

(art. 50 ust. 3 projektowanej ustawy). Uzupełnione dane podlegają niezwłocznemu 

przekazaniu do Krajowej Ewidencji Podatników. 

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2012 r.  w sprawie 

nadania NIP zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe. Dotychczasowe przepisy 

będą miały również zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 

1 lipca 2011 r.  dotyczących eliminacji z obrotu prawnego wadliwych decyzji o nadaniu NIP 

oraz w sprawie wydania duplikatu decyzji o nadaniu NIP. Do postępowań w zakresie 

wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwych decyzji o nadaniu NIP, których – z powodu 

niemożności doręczenia wydanego postanowienia o wszczęciu postępowania – nie udało się 

wszcząć przed terminem wejścia w życie niniejszej ustawy, zastosowanie będą miały przepisy 

wprowadzone niniejszą ustawą, z tym, że właściwym organem do prowadzenia postępowania 

będzie organ podatkowy, który wydał postanowienie o wszczęciu tego postępowania.  

Jednocześnie postępowania wszczęte i niezakończone  do dnia 31 grudnia 2011 r., 

w  których stroną jest osoba fizyczna objęta rejestrem PESEL nieprowadząca działalności 

gospodarczej lub niebędąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, 
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w  sprawach: 

a) nadania numeru identyfikacji podatkowej zostaną umorzone z dniem 31 grudnia 

2011  r., 

b) stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej oraz 

wydania duplikatu decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej zostaną 

umorzone z dniem 31 grudnia 2012 r. 

Druki formularzy, których wzory określone zostały na podstawie odrębnych przepisów, 

mogą być stosowane w stosunku do osób fizycznych objętych rejestrem PESEL 

nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami 

podatku od towarów i usług do wyczerpania nakładów, jednak nie dłużej niż do dnia 

31  grudnia 2012 r. Formularze powyższe będą uznawane za prawidłowe, bez podania przez 

taką osobę numeru identyfikacji podatkowej (art. 53 ust. 1 i 2 projektowanej ustawy). 

W formacie elektronicznym powyższych druków osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL 

nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami 

podatku od towarów i usług nie będą  natomiast uzupełniały numeru identyfikacji podatkowej 

od dnia 1 stycznia 2012 r. (art. 53 ust. 3 projektowanej ustawy). W sposób szczególny 

w  stosunku do projektowanego art. 48 ustawy uregulowano więc kwestię dotyczącą 

elektronicznych druków formularzy.  

 
W związku ze zmianą przepisów upoważniających zachowane zostaną w mocy przez 

9  miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy wymienione w art. 54 tej ustawy 

rozporządzenia wydane na ich podstawie. 

 
Projektowana ustawa co do zasady wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2011 r. z wyjątkami 

wskazanymi w art. 55 projektowanej ustawy. 

 
Wejście w życie z dniem ogłoszenia art. 50 ust. 3 projektowanej ustawy jest  

podyktowane ważnym interesem państwa. Zagadnienie regulowane w tym przepisie związane 

jest z utworzeniem z dniem 1 lipca 2011 r. CRP KEP oraz koniecznością uzupełnienia do tego 

czasu przez naczelników urzędów skarbowych dokumentacji  związanej z nadaniem NIP 

o  dane dotyczące numeru KRS, numeru REGON, numeru PESEL oraz rodzaju i numeru 

dowodu tożsamości. Dane zawarte w tej dokumentacji naczelnicy urzędów skarbowych 
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niezwłocznie przekażą do Krajowej Ewidencji Podatników, z której docelowo zostaną 

przekazane do CRP KEP. Wejście w życie przepisu art. 50 ust. 3 projektowanej ustawy nie 

będzie stanowić naruszenia zasad demokratycznego państwa prawnego. Jednocześnie taki 

termin wejścia w życie umożliwi utworzenie i sprawne zadziałanie CRP KEP. 

 
Projekt założeń został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Finansów zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). W trybie 

ww.  ustawy żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem. 

 
Projektowana regulacja nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

Skutki wprowadzenia regulacji 

Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego  

 

Projektowane zmiany przyniosą wielorakie oszczędności i korzyści społeczne, zarówno po 

stronie administracji podatkowej, jak i w jej otoczeniu, które wystąpią  

w odpowiedzi na zachodzące zmiany: 

–  zwolnienie osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności 

gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, 

z  obowiązku składania, w tym wysyłania pocztą, zgłoszeń identyfikacyjnych 

i  aktualizacyjnych, 

– zmniejszenie czasochłonnych czynności rejestracyjnych; dzięki temu możliwe będzie 

efektywne wykorzystanie czasu po stronie administracji podatkowej, 

– zmniejszenie kosztów kancelaryjnych; zmniejszenie kosztów korespondencji związanej 

ze sprawami z zakresu ewidencji podatników oraz zużycia materiałów, tj. znaczne 

zmniejszenie ilości druków formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych oraz materiałów 

związanych z ich przetwarzaniem i przechowywaniem dokumentów w archiwach. 

Projekt będzie miał korzystny wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego przez 

likwidację możliwości składania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w organach 

tych jednostek. W związku z uchyleniem art. 9 ust. 1b ustawy i rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych 

oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 

zmniejszą się koszty jednostek samorządu terytorialnego ponoszone przez nich w związku 

z  przesyłaniem zgłoszeń do naczelników urzędów skarbowych.  

Niewielki spadek wpływów z opłaty skarbowej z tytułu wydawania duplikatu decyzji 

o  nadaniu NIP, w związku z uchyleniem przepisu o wydawaniu takiego duplikatu, zostanie 

zrównoważony rekompensującym zainteresowaniem wydawaniem zaświadczeń 

potwierdzających nadanie NIP podmiotowi, podlegających opłacie skarbowej, stosownie do 

kształtowania się przyszłych potrzeb w tym zakresie. 
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Projektowany zmiany mogą skutkować: 

− koniecznością zmian uchwał rad gmin (zmiana formularzy w zakresie podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego), 

− powstaniem kosztów związanych z dostosowaniem systemów informatycznych, 

− koniecznością aktualizacji formularzy podatkowych. 

Modernizacje i modyfikacje systemów informatycznych niezbędne do realizacji koncepcji 

ustawy zostaną zrealizowane w resorcie finansów w ramach projektu e-Rejestracja. Realizacja 

ww. przedsięwzięcia jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, dla 

którego umowę o dofinansowanie podpisano 30 lipca 2010 r. Wartość projektu – 

40 197 600,00 zł.  

Kwotowe określenie kosztów ponoszonych przez MSWiA na integrację systemów 

CRP KEP z systemem PESEL nie jest możliwe. Koszty poniesione na wykonanie jednolitego 

interfejsu dostępu do rejestru PESEL przez systemy zewnętrzne ponoszone są stopniowo od 

2008 r. Nie można jednoznacznie określić kosztów po stronie MSWiA, gdyż wspomniany 

interfejs został wykonany na stan prawny ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 

i dalej będzie dostosowywany do ustawy o ewidencji ludności, w ramach projektu pl.ID – 

polska ID karta (na który przeznaczono ogółem 370 mln zł). 

Mając na uwadze, iż propozycja wprowadzenia rozwiązań wynikających z niniejszych 

założeń nie powoduje zwiększenia wydatków oraz zmniejszenia dochodów jednostek sektora 

finansów publicznych w stosunku do obowiązujących przepisów, w przedmiotowej sprawie 

nie będzie miał zastosowanie art. 50 ust. 1a ustawy o finansach publicznych. 

 
Wpływ na rynek pracy 

 
Projektowane zmiany pośrednio będą miały pozytywny wpływ na rynek pracy. Zostaną 

wyeliminowane trudności związane z żądaniem płatników podatków (pracodawców) podania 

NIP przez osoby niemające jeszcze nadanego NIP, co mogło skutkować wydłużeniem procesu 

rekrutacji pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy. Nastąpi również likwidacja 

kosztów przesyłania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych przez płatników podatków. 
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Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw  

 
Projektowane zmiany będą miały pozytywny wpływ na gospodarkę i przedsiębiorczość. 

Zostaną wyeliminowane trudności związane z oczekiwaniem na nadanie NIP w drodze 

decyzji przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i usprawnione 

zostanie przekazywanie informacji o nadanym NIP przedsiębiorcy oraz zainteresowanym 

organom i instytucjom (w ramach „jednego okienka”). 

 
Wpływ na sytuację i rozwój regionalny  

 
Proponowane zmiany nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 
Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej  

 
Projektowana ustawa jest zgodna z przepisami prawa Unii Europejskiej. 

 
KONSULTACJE SPOŁECZNE 

 

Projekt został przekazany do poniższych instytucji w celu umożliwienia jego oceny przez 

zainteresowanych: 

1. Polska Izba Ubezpieczeń, 

2. Business Centre Club, 

3. Polska Rada Biznesu, 

4. Krajowa Izba Gospodarcza, 

5. Krajowa Rada Doradców Podatkowych, 

6. Związek Banków Polskich,  

7. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, 

8. Rzecznik Praw Obywatelskich, 

9. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 

10. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
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11. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, 

12. Krajowa Rada Komornicza. 

 

Ponadto projekt założeń został skierowany w toku uzgodnień zewnętrznych do Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która – na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 

2010 r. – potwierdziła brak uwag i uzgodnienie projektu. 

 

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa zgłosiła potrzebę uwzględnienia 

w przyszłej regulacji możliwości regulowania należności z tytułu zobowiązań podatkowych 

ciążących na osobach fizycznych będących członkami spółdzielczych kas oszczędnościo-

wo-kredytowych (SKOK) także za pośrednictwem tych kas (co wynika z art. 60 § 1 ustawy – 

Ordynacja podatkowa) – przez uzupełnienie w art. 11 ust. 2 ustawy katalogu instytucji, 

uprawnionych do żądania podawania przez podatników identyfikatora podatkowego PESEL 

lub NIP, o spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Uwzględniono uwagę 

o  możliwości zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego danych ewidencyjnych 

nieobjętych rejestrem PESEL – o wskazanie rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej. 

 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w trakcie uzgodnień wskazał, że 

przedstawiona przez Ministerstwo Finansów propozycja wykorzystania administracyjnego 

numeru identyfikacyjnego jako identyfikatora w kontaktach z administracją podatkową nie 

jest rozwiązaniem powszechnie przyjętym w ustawodawstwach państw europejskich. Co 

więcej – w kilku krajach unijnych (np. RFN, Czechy) uznano, iż wykorzystywanie we wszyst-

kich kontaktach z administracją publiczną jednego numeru identyfikacyjnego obywatela 

stanowiłoby nadmierną ingerencję w jego prywatność. Co za tym idzie – administracyjne 

numery identyfikacyjne (odpowiedniki polskiego numeru identyfikacyjnego Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności – numeru PESEL) nie mogą być w tych 

krajach wykorzystywane w innych celach niż administracyjne, zaś obywatel posiada kilka 

numerów identyfikacyjnych, odrębnych w każdym sektorze jego współdziałania 

z  administracją. Podobne rozwiązanie istniało dotychczas w Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie 

– zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji 

i  identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) – 
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wszyscy podatnicy mieli nadawany numer identyfikacji podatkowej (numer NIP) 

wykorzystywany w  kontaktach z administracją podatkową lub celną (art. 11 ustawy 

o  zasadach ewidencji i  identyfikacji podatników i płatników). Nie negując zatem prawa 

projektodawcy do zmiany istniejącego stanu prawnego, Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych wskazał, że zaproponowane przez Ministerstwo Finansów wykorzystanie numeru 

PESEL jako identyfikatora w kontaktach z administracją podatkową dla podatników 

będących osobami fizycznymi i nieprowadzących działalności gospodarczej skutkować może 

zmniejszeniem poziomu ochrony tej danej osobowej. Logiczną konsekwencją potraktowania 

numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego jest bowiem wyłączenie go spod zakresu 

tajemnicy skarbowej. Tym samym rozwiązania zaproponowane w projekcie założeń – są 

kierunkowo odmienne niż unormowania pozostającego w okresie vacatio legis – rozdziału 3 

ustawy z  dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. 

Nr  220, poz. 1447, z późn. zm.). Wskazał, iż art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej uznał numer PESEL przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną za 

daną tak ściśle powiązaną z tą osobą, że zasługującą na szczególną ochronę  

i – w konsekwencji – niepodlegającą udostępnieniu za pośrednictwem Centralnej Ewidencji 

i  Informacji o  Działalności Gospodarczej.  

Z uwagi na – określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – zasady ochrony tych danych 

(zwłaszcza zasadę celowości i zakaz zbierania danych „na zapas”) budzi wątpliwości 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedstawiona w projekcie założeń, 

koncepcja przekształcenia Krajowej Ewidencji Podatników (art. 14 obowiązującej ustawy 

o  zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników) w Centralny Rejestr Podmiotów 

– Krajową Ewidencję Podatników (CRP KEP). Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy 

o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Krajowa Ewidencja Podatników 

zawiera dane pochodzące ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podatników 

(tj.  osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemąjących osobowości 

prawnej, podlegających na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu – art. 7 § 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, 

z późn. zm.). Tymczasem w projektowanej regulacji przewiduje się automatyczne 

zapisywanie w CRP KEP imienia, nazwiska i numeru PESEL każdej osoby posiadającej 

numer PESEL. Tym samym zbiór nazwany w projekcie założeń Centralnym Rejestrem 

Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników ma w istocie obejmować swoim zakresem 
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osoby niebędące podatnikami (np. noworodki, osoby o polskim obywatelstwie pozostające na 

stałe za granicą) i to nawet takie, które nigdy takimi podatnikami się nie staną. Tworzenie 

takiego zbioru nie wydaje się prawidłowe w świetle zasad ochrony danych osobowych, jak 

również stanowi dublowanie utworzonego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. 

o  ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.) 

i  mającego być prowadzonym od 1 sierpnia 2011 r. na podstawie ustawy z dnia 24  września 

2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427), zbioru (rejestru) PESEL. Wskazane 

wyżej dublowanie (czy też tworzenie ograniczonej pod względem zakresu przetwarzanych 

danych kopii) zbioru (rejestru) PESEL jest rozwiązaniem wątpliwym, jeżeli zauważyć, że 

zarówno obowiązująca ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych, jak i ustawa 

o  ewidencji ludności, przewidują w swojej treści rozwiązania pozwalające na 

wykorzystywanie przez administrację podatkową danych zgromadzonych w zbiorze PESEL 

(od 1 sierpnia 2010 r. – rejestrze PESEL). Dane te mogłyby być udostępnianie organom 

podatkowym, po wykazaniu przez te organy, iż są one niezbędne do realizacji ich 

ustawowych zadań (art. 44h ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych; art. 46 

ust. 1 ustawy o ewidencji ludności), w tym również w drodze teletransmisji danych (art. 44h 

ust. 5 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych; art. 48 ustawy o ewidencji 

ludności). Możliwe byłoby także skorzystanie z instytucji prawnej weryfikacji danych 

(ust.  44h ust. 6 i 7 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych; art. 49 ust. 1 i 3 

ustawy o ewidencji ludności).  

Proponowany w projektowanej regulacji katalog danych wydaje się nadmiernie szeroki 

w stosunku do – deklarowanego w projekcie założeń – celu tworzenia takiej bazy. 

Uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, który to 

przepis nakłada na administratora danych obowiązek dołożenia szczególnej staranności 

w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnienia, aby 

(przetwarzane) dane były przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, 

których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, budzi 

wątpliwości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – zamieszczona 

w projekcie założeń – propozycja bezterminowego przechowywania danych osobowych 

w CRP KEP. Zauważyć należy, że problematyka właściwego określenia okresu retencji 

danych w zbiorach danych, jak również zagadnienie konieczności dokonywania przeglądu 

posiadanych danych pod kątem ich przydatności do realizacji deklarowanych celów istnienia 

konkretnego zbioru danych, jest w chwili obecnej przedmiotem szczególnego zainteresowania 
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ze strony organów Unii Europejskiej. Tymczasem projektowana regulacja pomija te kwestie 

milczeniem, przyjmując, iż raz pozyskane ze zbioru (rejestru) PESEL dane osobowe będą 

mogłyby być przechowywane przez administrację podatkową w CRP KEP, aż do otrzymania 

informacji o zgonie osoby, której dane te dotyczą. Rozwiązanie takie nie jest zgodne 

z  podejmowanymi przez organ do spraw ochrony danych osobowych działaniami 

zmierzającymi do unormowania okresu przechowywania danych osobowych w zbiorach 

policyjnych, czy też w innych zbiorach wykorzystywanych w zwalczaniu przestępczości.  

Zauważa się jednak, iż propozycja przyjęcia za identyfikator podatkowy numeru PESEL 

wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Powyższe wiąże się z ograniczeniem 

ustawowych obowiązków obywateli wobec administracji podatkowej i lepszemu wykorzy-

staniu danych, które i tak są gromadzone przez tę administrację (m.in. numer PESEL). 

Projektodawcy, w przeciwieństwie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

znane są przykłady krajów, które wykorzystują jeden identyfikator w kontaktach z szeroko 

rozumianą administracją (np. Szwecja, Austria).  Projektodawca zdaje sobie sprawę, iż propo-

nowane rozwiązanie może budzić wątpliwości, niemniej jednak ma ono na celu 

wypracowanie optymalnego rozwiązania sprzyjającego ograniczaniu barier administracyjnych 

dla obywateli. Zauważa się, iż Ministerstwo Finansów jest urzędem administracji rządowej 

obsługującym ministra właściwego ds. budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji 

finansowych. Jednym z podstawowych zadań Ministra Finansów jest opracowywanie, 

wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa. Minister Finansów odpowiada 

również za realizację dochodów i wydatków budżetu państwa, m.in. dochodów z podatków. 

Minister Finansów, za pośrednictwem ministerstwa, sprawuje kontrolę, m.in. nad dyrektorami 

izb i naczelnikami urzędów skarbowych. Zauważa się, iż jego celem nie jest dublowanie 

zbioru PESEL. Przyjęcie rejestru PESEL za rejestr referencyjny przy zasileniu CRP KEP 

danymi dotyczącymi osób fizycznych ma na celu uszczelnienie sytemu podatkowego, a tym 

samym wyeliminowanie istniejących nieprawidłowości przy rozliczaniu się z podatków 

(tj.  ich nierozliczaniu). Projektodawca poinformował, iż w toku kontroli podatkowych 

przeprowadzonych w 2009 r. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  

(24.093 kontrole) stwierdzono, że 1275 podatników nie zostało zgłoszonych do 

opodatkowania (podatek PIT). Powyższe spowodowało uszczuplenia podatkowe na kwotę 

4 725 800,00 zł. Jednocześnie projektodawca zwrócił uwagę, iż uwaga GIODO, iż                  

– Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników ma w istocie obejmować 

swoim zakresem osoby niebędące podatnikami (np. noworodki, osoby o polskim 
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obywatelstwie pozostające na stałe za granicą) i to nawet takie, które nigdy takimi 

podatnikami się nie staną – jest co najmniej nietrafiona. Dane dotyczące dzieci w większości 

przypadków są dostępne administracji podatkowej. W rozliczeniach podatkowych za 2009 r. 

(łącznie złożono 26.137.882 rozliczeń) wykazano 6.274.870 dzieci objętych ulgą na dzieci. 

Zasilenie bazy CRP KEP danymi (imię, nazwisko, PESEL), również dzieci, pozwoli na 

zwolnienie podatników korzystających z ulg na dzieci z faktu przedkładania dokumentów 

potwierdzających podstawę do korzystania z nich.  

Odnosząc się natomiast do kwestii „bezterminowego przechowywania danych osobowych 

w CRP KEP” projektodawca wyjaśnił, iż administracja podatkowa nie jest organem 

zwalczającym przestępczość finansową. Do jej zadań należy m.in. ustalanie lub określanie 

i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych. Tym samym nie można 

mówić o dokonywaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jako 

administratora danych CRP KEP, okresowej weryfikacji przydatności zgromadzonych przez 

niego danych osobowych, gdyż ustalanie, określanie i pobór podatków może nastąpić 

w każdej chwili.  

Jednocześnie została uwzględniona uwaga Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych w zakresie ochrony numeru PESEL, czyli utrzymania go w zakresie tajemnicy 

skarbowej. 

Ostatecznie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przyjął stanowisko 

projektodawcy wyrażone w odpowiedzi na zgłoszone wątpliwości.   

Pozostałe zgłoszone uwagi zostały uwzględnione. 

Do projektu założeń nie wniosły uwag: Polska Izba Ubezpieczeń i Krajowa Izba 

Gospodarcza. Do projektu założeń nie wpłynęły uwagi z innych instytucji (Business Centre 

Club, Polska Rada Biznesu, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Związek Banków 

Polskich, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Komornicza).  
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POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

NIP-1(7) 1/4

1. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

2. Numer dokumentu 3. Status

 NIP-1 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ SAMODZIELNIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ –
NIEBĘDĄCEJ PRZEDSIĘBIORCĄ

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269,
poz.2681, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, z wyjątkiem osób
wykonujących tę działalność wyłącznie w formie uczestniczenia w spółkach jawnych, partnerskich, komandytowych lub
komandytowo-akcyjnych.

Termin składania: Zgodnie z art.6, 7 i 9 ustawy.
Miejsce składania: Zgłoszenie składa się do naczelnika  urzędu skarbowego właściwego w rozumieniu art.4 ustawy.

A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA
W poz.4 należy zaznaczyć właściwy kwadrat.  Kwadrat nr 1: gdy formularz jest składany jako zgłoszenie identyfikacyjne, w celu nadania NIP.

 Kwadrat nr 2: gdy formularz jest składany jako zgłoszenie aktualizacyjne, w przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem, tzn. zmiany danych
składającego lub zmiany naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji. Jeżeli na formularzu w poz.6 będzie zaznaczony kwadrat nr 1,
wystarczy na niniejszym formularzu wypełnić poz.1 oraz części A, B.1, B.4 i B.5 (jeżeli jest inna niż B.4), B.6, D, E i C.5.1 (jeżeli ma być adresem do
korespondencji), a także inne pozycje, gdy dane się zmieniły. Jeżeli w poz.6 będzie zaznaczony kwadrat nr 2, należy podać wszystkie aktualne dane.

4. Przeznaczenie formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. zgłoszenie identyfikacyjne   2. zgłoszenie aktualizacyjne

5. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego jest adresowane zgłoszenie

6. Nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego - wypełniać tylko w przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. nie                        2. tak
7. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia w poz.6 kwadratu nr 2)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
8. Numer ewidencyjny PESEL

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

9. Nazwisko

10. Pierwsze imię 11. Drugie imię

12. Imię ojca 13. Imię matki

14. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

15. Miejsce (miejscowość) urodzenia

16. Płeć (zaznaczyć właściwy kwadrat):

  1.  kobieta   2.  mężczyzna

17. Nazwisko rodowe (według aktu urodzenia)

18. Rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość 2) 19. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 2)

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
20. Obywatelstwo (należy podać wszystkie obywatelstwa posiadane w dniu składania zgłoszenia)

B.2. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH WYKAZANYCH W CZĘŚCI B.1
Należy wypełnić tylko w przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego i tylko wówczas, gdy nastąpiła zmiana danych w części B.1.
21. Numery zmienionych pozycji (należy zaznaczyć kwadraty z numerami pozycji, w których nastąpiła zmiana danych):

8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20

B.3. INFORMACJA O NUMERACH IDENTYFIKACYJNYCH UZYSKANYCH W INNYCH KRAJACH
Należy wypełnić tylko wówczas, gdy składający uzyskał numery służące identyfikacji dla celów podatkowych w innych krajach.

22. Kraj 23. Numer 24. Kraj 25. Numer

B.4. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA
Adres ten będzie równocześnie adresem do korespondencji, chyba że składający zaznaczy kwadrat w poz.38 lub w poz.98.

26. Data zamieszkania (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
27. Kraj 28. Województwo 29. Powiat

30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

34. Miejscowość 35. Kod pocztowy 36. Poczta

1) Niniejszy formularz może być składany w charakterze zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego. W zgłoszeniu aktualizacyjnym
należy podać NIP składającego (poz.1).

2) W przypadku obywateli polskich należy podać dane z dowodu osobistego, a jedynie w przypadku nieposiadania dowodu osobistego z innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość.
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B.5. ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA (stałego lub czasowego, jeżeli brak stałego)
Poz.38-49 należy wypełniać tylko wówczas, gdy adres miejsca zameldowania jest inny niż podany adres miejsca zamieszkania.
W przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego, gdy adres miejsca zameldowania jest inny niż podany adres miejsca zamieszkania, to jeżeli w poz.6
formularza został zaznaczony kwadrat nr 1 i nie nastąpiła zmiana adresu miejsca zameldowania, poz.39 (data zameldowania) nie musi być wypełniona.

37. Kwadrat należy zaznaczyć, jeżeli składający
nie posiada adresu miejsca zameldowania.

38. Kwadrat należy zaznaczyć, jeżeli
korespondencja ma być wysyłana na niżej
podany adres miejsca zameldowania.

39. Data zameldowania (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
40. Kraj 41. Województwo 42. Powiat

43. Gmina 44. Ulica 45. Nr domu 46. Nr lokalu

47. Miejscowość 48. Kod pocztowy 49. Poczta

B.6. KONTAKT
50. Telefon

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
51. Faks 52. E-mail

B.7. OSOBISTY RACHUNEK BANKOWY
Podanie informacji o rachunku bankowym (poz.53-57) nie jest obowiązkowe, jeżeli składający nie wybiera tej formy zwrotu nadpłaty podatku
dochodowego. Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego. Można podać jedynie taki
rachunek, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest składający. Wpisane niżej dane dotyczące rachunku aktualizują poprzedni stan
danych. W przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego, jeżeli w poz.6 formularza został zaznaczony kwadrat nr 1 i dane zawarte w części B.7 nie
zmieniły się, to część B.7 formularza nie musi być wypełniona. Zaznaczenie kwadratu w poz.57 oznacza rezygnację przez składającego
z otrzymywania ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku dochodowego na rachunek osobisty (również z powodu likwidacji rachunku).
Kraj siedziby banku (oddziału) (poz.53) należy podać, gdy rachunek jest prowadzony za granicą.

53. Kraj siedziby banku (oddziału) 54. Pełna nazwa banku (oddziału)

55. Posiadacz rachunku

56. Pełny numer rachunku

└────┴────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴────┘

57. Rezygnacja

C. DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ SAMODZIELNIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

C.1. DATY DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ JEJ ZAKOŃCZENIA, NUMER
IDENTYFIKACYJNY REGON, RODZAJ DZIAŁALNOŚCI, STATUS SZCZEGÓLNY DZIAŁALNOŚCI

58. Rodzaj daty (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. rozpoczęcie działalności             2. zakończenie działalności

59. Data (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
60. Numer identyfikacyjny REGON nadany składającemu

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┘
61. Rodzaj przeważającej działalności (należy podać rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, w przypadku

rozpoczynających - rodzaj planowanej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)) 3)
62. Kod PKD

└────┴────┘ - └────┴────┘ - └────┘

63. Status szczególny działalności (zaznaczyć właściwe kwadraty):

  1. prowadzi zakład pracy chronionej   2. nie prowadzi zakładu pracy chronionej    3. prowadzi zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości

C.2. RACHUNKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
Kraj siedziby banku (oddziału) należy podać, gdy rachunek jest prowadzony za granicą.

C.2.1. RACHUNEK, NA KTÓRY BĘDZIE DOKONYWANY ZWROT PODATKU
64. Kraj siedziby banku (oddziału) 65. Pełna nazwa banku (oddziału)

66. Posiadacz rachunku

67. Pełny numer rachunku

└───┴────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴────┘
W przypadku gdy następuje zmiana rachunku bankowego, na który będzie dokonywany zwrot podatku, należy w poz.68 podać numer rachunku
bankowego poprzednio wskazanego do zwrotów.
68. Numer rachunku bankowego poprzednio wskazanego do zwrotu

└────┴────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴────┘
3) Przeważającą działalność ustala się zgodnie z §10 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii

prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych
warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne
administracji publicznej (Dz.U. Nr 69, poz.763, z późn. zm.).
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C.2.2. RACHUNKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ (z wyjątkiem rachunku wskazanego do zwrotów w poz.64-67 części C.2.1)
W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych rachunków należy wypełnić formularz NIP-B.

69. Kraj siedziby banku (oddziału) 70. Pełna nazwa banku (oddziału)

1 71. Posiadacz rachunku

72. Pełny numer rachunku

└────┴────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────┘

73. Likwidacja rachunku

74. Kraj siedziby banku (oddziału) 75. Pełna nazwa banku (oddziału)

2 76. Posiadacz rachunku

77. Pełny numer rachunku

└────┴────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴────┘

78. Likwidacja rachunku

C.3. RODZAJ PROWADZONEJ DOKUMENTACJI RACHUNKOWEJ I MIEJSCE JEJ PRZECHOWYWANIA

C.3.1. PROWADZENIE DOKUMENTACJI RACHUNKOWEJ
79. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. księgi rachunkowe   2. podatkowa księga przychodów i rozchodów        3. inne ewidencje    4. nie jest prowadzona
80. Prowadzenie dokumentacji rachunkowej (zaznaczyć właściwy kwadrat):

  1. w biurze rachunkowym lub przez inny podmiot    2. we własnym zakresie

C.3.2. BIURO RACHUNKOWE (lub inny podmiot prowadzący dokumentację rachunkową składającego)
Należy wypełnić tylko wówczas, gdy w poz.80 jest zaznaczony kwadrat nr 1.

* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

81. NIP

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

82. Nazwa pełna * / Nazwisko i imię **

C.3.3. ADRES MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI RACHUNKOWEJ
83. Kraj 84. Województwo 85. Powiat

86. Gmina 87. Ulica 88. Nr domu 89. Nr lokalu

90. Miejscowość 91. Kod pocztowy 92. Poczta

C.4. DANE WYNIKAJĄCE Z WPISU DO EWIDENCJI LUB REJESTRU
93. Nazwa organu prowadzącego ewidencję lub rejestr

94. Nazwa ewidencji lub rejestru

95. Data rejestracji lub data zmiany (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

96. Numer w ewidencji lub w rejestrze
 
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

97. Nazwa pełna (firma)

98. Nazwa skrócona

C.5. ADRESY MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
C.5.1. ADRES GŁÓWNEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

(jeżeli nie jest możliwe wskazanie adresu głównego miejsca prowadzenia działalności, należy podać adres zamieszkania)
99. Kwadrat należy zaznaczyć, jeżeli korespondencja ma być wysyłana na

poniższy adres.
100. Adres ważny od (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
101. Kraj 102. Województwo 103. Powiat

104. Gmina 105. Ulica 106. Nr domu 107. Nr lokalu

108. Miejscowość 109. Kod pocztowy 110. Poczta
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C.5.2. ADRESY POZOSTAŁYCH MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
W zgłoszeniu identyfikacyjnym należy podać pozostałe adresy wszystkich miejsc, w których osoba fizyczna prowadzi działalność, a w zgłoszeniu
aktualizacyjnym - stosownie do okoliczności i zmian. W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych adresów należy wypełnić formularz NIP-C lub
sporządzić listę adresów tych miejsc z zaznaczeniem powodu zgłoszenia każdego adresu. W przypadku adresu nietypowego (np. sklep w przejściu
podziemnym, działalność na terenie całego kraju) dane adresowe należy podać z możliwą dokładnością.

111. Powód zgłoszenia adresu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

  1. prowadzenie działalności pod tym adresem   2. zakończenie działalności pod tym adresem
112. Kraj 113. Województwo 114. Powiat

115. Gmina 116. Ulica 117. Nr domu 118. Nr lokalu

119. Miejscowość 120. Kod pocztowy 121. Poczta

122. Określenie opisowe adresu nietypowego

D. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
D.1. DOŁĄCZONE FORMULARZE

W każdej pozycji należy podać liczbę dołączonych formularzy.
123. NIP-B

└────┴────┘

124. NIP-C lub lista, o której mowa w części C.5.2

└────┴────┘

D.2. DOŁĄCZONE DOKUMENTY ALBO ICH UWIERZYTELNIONE LUB POŚWIADCZONE
URZĘDOWO KOPIE
W zależności od okoliczności do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo albo postanowienie sądu o ustanowieniu kuratora
(art.5 ust.4a i art.9 ust.6 pkt 1 ustawy).

125. Dołączone dokumenty (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. pełnomocnictwo                             2. postanowienie sądu o ustanowieniu kuratora

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / DANE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Poz.126-129 wypełnia wyłącznie osoba reprezentująca składającego, tj. osoba posiadająca pełnomocnictwo albo postanowienie sądu.

126. Imię 127. Nazwisko

128. Identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL)

NIP└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ PESEL └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
129. Adres do korespondencji

130. Data wypełnienia zgłoszenia (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

131. Podpis (i pieczątka) składającego / osoby reprezentującej składającego (niepotrzebne skreślić)

F. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
132. Uwagi urzędu skarbowego

133. Identyfikator przyjmującego formularz 134. Podpis przyjmującego formularz

135. Data rejestracji w systemie (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

136. Identyfikator rejestrującego formularz
w systemie

137. Podpis rejestrującego formularz w systemie

Pouczenie
Za wykroczenia skarbowe dotyczące obowiązków ewidencyjnych, o których mowa w art.81 Kodeksu karnego skarbowego, grozi sankcja karna.
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

2. Numer dokumentu 3. Status

NIP-2     ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269,
poz.2681, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.

Składający: Podmiot podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu na podstawie ustawy, tj. osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niemająca osobowości prawnej, będąca podatnikiem lub płatnikiem podatków, lub płatnikiem składek na ubezpieczenia
społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Termin składania: Zgodnie z art.6, 7 i 9 ustawy.
Miejsce składania: Zgłoszenie składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w rozumieniu art.4 ustawy.

A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA
W poz.4 należy zaznaczyć właściwy kwadrat: kwadrat nr 1 - gdy formularz jest składany jako zgłoszenie identyfikacyjne w celu nadania NIP, kwadrat nr 2 - gdy
formularz jest składany jako zgłoszenie aktualizacyjne, a kwadrat nr 3 - gdy formularz jest składany jako zgłoszenie aktualizacyjne, ale w związku z przejściem NIP
na następcę prawnego, o czym mowa w art.12 ust.1 i 1a ustawy. Zgłoszenie aktualizacyjne (kwadraty nr 2 i nr 3) jest składane w przypadku zmiany danych objętych
zgłoszeniem, tzn. zmiany danych składającego lub zmiany naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji, lub zaistnienia nowych okoliczności.
W imieniu podatkowej grupy kapitałowej zgłoszenia dokonuje wskazana w umowie spółka reprezentująca grupę.
Zgłoszenie należy wypełnić w sposób kompletny. Jeżeli w poz.6 będzie zaznaczony kwadrat nr 1, wystarczy wypełnić części A, B.1, B.3, B.4, D i E oraz inne części
i pozycje, gdy dane się zmieniły. Wszystkie nazwy należy podać w dokładnym brzmieniu.

4. Przeznaczenie formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. zgłoszenie identyfikacyjne    2. zgłoszenie aktualizacyjne 3. zgłoszenie aktualizacyjne związane z przejściem NIP na następcę prawnego
5. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego jest adresowane zgłoszenie

6. Nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego - wypełniać tylko w przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. nie         2. tak
7. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego (wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia w poz.6 kwadratu nr 2)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO
Jeżeli składający zgłasza zmianę nazwy, numeru REGON lub danych o rejestracji (część B.2) – zaznaczyć właściwy kwadrat (poz.9, 12, 17).

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
8. Nazwa pełna

9. Zmiana w poz.8

10. Nazwa skrócona

11. Numer identyfikacyjny REGON (dotyczy posiadających wpis do rejestru podmiotów gospodarki narodowej)

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ - └────┴────┴────┴────┴────┘

12. Zmiana w poz.11

B.2. DANE O REJESTRACJI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM LUB W INNYM REJESTRZE
Dotyczy podmiotów ustawowo zobowiązanych do rejestracji. Podmioty podlegające wpisowi do KRS wskazują dane dotyczące rejestracji
w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów
opieki zdrowotnej. Pozostałe podmioty wskazują dane o obowiązującej je rejestracji w innych rejestrach. Nie wypełniać dla wyodrębnionej
jednostki wewnętrznej (w poz.34 zaznaczony kwadrat nr 2).

13. Nazwa organu prowadzącego rejestr 14. Nazwa rejestru

15. Data rejestracji lub zmiany (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

16. Numer w rejestrze 17. Zmiana w części B.2

B.3. ADRES SIEDZIBY
18. Adres ważny od  (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat

22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu

26. Miejscowość 27. Kod
pocztowy

28. Poczta

B.4. KONTAKT
29. Telefon

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
30. Faks 31. E-mail

1) Niniejszy formularz może być składany w charakterze zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego. W zgłoszeniu aktualizacyjnym
należy podać NIP składającego (poz.1).

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia                                2011 r. (poz.        ).
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B.5. DATY DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ JEJ ZAKOŃCZENIA
32. Rodzaj daty (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. rozpoczęcie działalności             2. ustanie bytu prawnego

33. Data (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

B.6. FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA
Do zgłoszenia identyfikacyjnego należy dołączyć: w przypadku jednostki macierzystej (w poz.34 kwadrat nr 1) - informacje o wszystkich wyodrębnionych
jednostkach wewnętrznych podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (formularz NIP-2/A), a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej (w poz.34 kwadrat nr 4) -
informacje o wszystkich spółkach tworzących grupę (formularz NIP-D). Natomiast do zgłoszenia aktualizacyjnego dołącza się informacje (formularz NIP-2/A
lub NIP-D) stosownie do okoliczności i zmian. Wyodrębniona jednostka wewnętrzna (w poz.34 kwadrat nr 2) zaznacza w poz.36 kwadrat nr 44 (kod 99).

34. Forma organizacyjna (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. podmiot mający wyodrębnione
jednostki wewnętrzne podlegające
obowiązkowi ewidencyjnemu
- jednostka macierzysta

2. wyodrębniona jednostka
wewnętrzna podlegająca
obowiązkowi
ewidencyjnemu

3. podmiot niebędący
wyodrębnioną jednostką
wewnętrzną i niemający takich
jednostek

4. podatkowa
grupa
kapitałowa

35. Podstawowa forma prawna (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. osoba prawna  2. jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej
36. Szczególna forma prawna - według §8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru

podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej
z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne  administracji publicznej (Dz.U. Nr 69, poz.763, z późn. zm. - zaznaczyć właściwy kwadrat):

  1. organy władzy, administracji rządowej (kod 01)
  2. organy kontroli państwowej i ochrony prawa (kod 02)
  3. wspólnoty samorządowe (kod 03)
  4. sądy i trybunały (kod 06)
  5. Skarb Państwa (kod 09)
  6. spółki jawne *** (kod 18)
  7. spółki partnerskie *** (kod 15)
  8. spółki komandytowe *** (kod 20)
  9. spółki komandytowo-akcyjne *** (kod 21)
 10. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 17)
 11. spółki akcyjne (kod 16)
 12. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych (kod 14)
 13. spółki europejskie (kod 22)
 14. spółki cywilne *** prowadzące działalność w oparciu o umowę

zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego (kod 19)

 15. spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks
spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do
których stosuje się przepisy o spółkach (kod 23)

 16. towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (kod 26)
 17. przedsiębiorstwa państwowe (kod 24)
 18. państwowe jednostki organizacyjne (kod 28)
 19. gminne samorządowe jednostki organizacyjne (kod 29)
 20. powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (kod 30)
 21. wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (kod 31)

 22. instytucje gospodarki budżetowej (kod 32)
 23. towarzystwa reasekuracji wzajemnej (kod 34)
 24. główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji 
     wzajemnej (kod 35)

 25. spółdzielnie (kod 40)
 26. spółdzielnie europejskie (kod 42)
 27. uczelnie (kod 44)
 28. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (kod 46)
 29. fundacje (kod 48)
 30. fundusze (kod 49)
 31. Kościół Katolicki (kod 50)
 32. inne kościoły lub związki wyznaniowe (kod 51)
 33. europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (kod 53)
 34. stowarzyszenia (kod 55)
 35. organizacje społeczne oddzielnie niewymienione (kod 60)
 36. partie polityczne (kod 70)
 37. związki zawodowe (kod 72)
 38. organizacje pracodawców (kod 73)
 39. samorząd gospodarczy i zawodowy (kod 76)
 40. oddziały przedsiębiorców zagranicznych (kod 79)
 41. przedstawicielstwa zagraniczne (kod 80)
 42. wspólnoty mieszkaniowe (kod 85)
 43. związki grup producentów rolnych (kod 90)
44. bez szczególnej formy prawnej (kod 99)

*** Należy dołączyć informacje o wszystkich wspólnikach (formularz NIP-D), natomiast do zgłoszenia aktualizacyjnego dołącza się
informacje o wspólnikach (formularz NIP-D) stosownie do okoliczności i zmian.

B.7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
37. Podmiot sporządzający bilans (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. tak                  2. nie
38. Status szczególny (we właściwych kwadratach należy wpisać znak „+”, a w przypadku utraty statusu znak „-”):

  1. bank lub inna instytucja finansowa

  2. zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości

  3. zakład pracy chronionej

  4. spółka z udziałem kapitału zagranicznego

  5. jednoosobowa spółka Skarbu Państwa (samorządu terytorialnego)

  6. spółka prawa handlowego, w której udział Skarbu Państwa,
przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni i jednostek samorządu
terytorialnego nie przekracza 50 %

  7. zakład aktywności zawodowej
39. Rodzaj przeważającej działalności (w przypadku rozpoczynających - rodzaj planowanej działalności) według Polskiej Klasyfikacji

Działalności (PKD). Przeważającą działalność ustala się zgodnie z §10 ust.2 rozporządzenia powołanego w poz.36.
40. Kod PKD

└────┴────┘ - └────┴────┘ - └────┘
B.8. INFORMACJA O NUMERACH IDENTYFIKACYJNYCH UZYSKANYCH W INNYCH KRAJACH

Należy wypełnić tylko wówczas, gdy składający uzyskał numery służące identyfikacji dla celów podatkowych w innych krajach.
41. Kraj 42. Numer 43. Kraj 44. Numer
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B.9. RACHUNKI BANKOWE ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
Kraj siedziby banku (oddziału) należy podać, gdy rachunek jest prowadzony za granicą.

B.9.1. RACHUNEK, NA KTÓRY BĘDZIE DOKONYWANY ZWROT PODATKU
45. Kraj siedziby banku (oddziału) 46. Pełna nazwa banku (oddziału)

47. Posiadacz rachunku

48. Pełny numer rachunku

└────┴────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴───┘
W przypadku gdy następuje zmiana rachunku bankowego, na który będzie dokonywany zwrot podatku, należy w poz.49 podać numer
rachunku bankowego poprzednio wskazanego do zwrotów.

49. Numer rachunku bankowego poprzednio wskazanego do zwrotu

└────┴────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴──────────┴────┴────┴───┘
B.9.2. RACHUNKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ (z wyjątkiem rachunku wskazanego do zwrotów w poz.45-48 części B.9.1)

W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych rachunków należy wypełnić formularz NIP-B.
50. Kraj siedziby banku (oddziału) 51. Pełna nazwa banku (oddziału)

52. Posiadacz rachunku

53. Pełny numer rachunku

└────┴────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴────┘

54. Likwidacja rachunku

B.10. INFORMACJA O DOKUMENTACJI RACHUNKOWEJ
55. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. księgi rachunkowe  2. podatkowa księga przychodów i rozchodów       3. inne ewidencje   4. nie jest prowadzona
56. Prowadzenie dokumentacji rachunkowej (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. w biurze rachunkowym lub przez inny podmiot   2. we własnym zakresie
B.10.1. BIURO RACHUNKOWE (lub inny podmiot prowadzący dokumentację rachunkową w imieniu składającego)

Należy wypełnić tylko wówczas, gdy w poz.56 jest zaznaczony kwadrat nr 1.
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

57. NIP

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

58. Nazwa pełna * / Nazwisko i imię **

B.10.2. ADRES MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI RACHUNKOWEJ
59. Kraj 60. Województwo 61. Powiat

62. Gmina 63. Ulica 64. Nr domu 65. Nr lokalu

66. Miejscowość 67. Kod pocztowy 68. Poczta

B.11. ADRESY MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
W zgłoszeniu identyfikacyjnym należy podać adresy wszystkich miejsc prowadzenia działalności (również hurtowni, magazynów, składów),
a w zgłoszeniu aktualizacyjnym stosownie do okoliczności i zmian. W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych adresów należy wypełnić
formularz NIP-C lub sporządzić listę adresów tych miejsc z zaznaczeniem powodu zgłoszenia każdego adresu. W przypadku adresu
nietypowego (np. sklep w przejściu podziemnym, działalność na terenie całego kraju) dane adresowe należy podać z możliwą dokładnością.

1 69. Powód zgłoszenia adresu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. prowadzenie działalności pod tym adresem  2. zakończenie działalności pod tym adresem
70. Kraj 71. Województwo 72. Powiat

73. Gmina 74. Ulica 75. Nr domu 76. Nr lokalu

77. Miejscowość 78. Kod pocztowy 79. Poczta

80. Określenie opisowe adresu nietypowego

2 81. Powód zgłoszenia adresu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. prowadzenie działalności pod tym adresem  2. zakończenie działalności pod tym adresem
82. Kraj 83. Województwo 84. Powiat

85. Gmina 86. Ulica 87. Nr domu 88. Nr lokalu

89. Miejscowość 90. Kod pocztowy 91. Poczta

92. Określenie opisowe adresu nietypowego
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C. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI MACIERZYSTEJ I ADRES JEJ SIEDZIBY
Wypełniają tylko wyodrębnione jednostki wewnętrzne (zaznaczony w poz.34 kwadrat nr 2).

93. Nazwa pełna

94. NIP

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

95. Nazwa skrócona

96. Kraj 97. Województwo 98. Powiat

99. Gmina 100. Ulica 101. Nr domu 102. Nr lokalu

103. Miejscowość 104. Kod pocztowy 105. Poczta

D. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
D.1. DOŁĄCZONE FORMULARZE

W każdej pozycji należy podać liczbę dołączonych formularzy.
106. NIP-2/A

└────┴────┘

107. NIP-B

└────┴────┘

108. NIP-C lub lista, o której mowa w części B.11

└────┴────┘

109. NIP-D

└────┴────┘

D.2. DOŁĄCZONE DOKUMENTY ALBO ICH UWIERZYTELNIONE LUB POŚWIADCZONE
URZĘDOWO KOPIE
W zależności od okoliczności do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo albo postanowienie sądu o ustanowieniu kuratora
(art.5 ust.4a i art.9 ust.6 pkt 1 ustawy).

110. Dołączone dokumenty (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. pełnomocnictwo                        2. postanowienie sądu o ustanowieniu kuratora

E. DANE I PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SKŁADAJĄCEGO (spośród uprawnionych do
reprezentowania składającego)
W poz.115 i 119 należy wskazać funkcję osoby uprawnionej do reprezentowania składającego, wynikającą ze sposobu reprezentacji,
np. dyrektor, członek zarządu, wspólnik, prokurent, pełnomocnik, kurator sądowy, syndyk.

111. Pieczęć składającego 112. Data wypełnienia formularza (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

1
113. Imię 114. Nazwisko 115. Podpis i pieczątka osoby reprezentującej składającego

116. Identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL)

NIP └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

PESEL └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

2
120. Identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL)

NIP └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

PESEL └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

F. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
121. Uwagi urzędu skarbowego

122. Identyfikator przyjmującego formularz 123. Podpis przyjmującego formularz

124. Data rejestracji w systemie (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

125. Identyfikator rejestrującego formularz
w systemie

126. Podpis rejestrującego formularz w systemie

Pouczenie
Za wykroczenia skarbowe dotyczące obowiązków ewidencyjnych, o których mowa w art.81 Kodeksu karnego skarbowego, grozi sankcja karna.
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1.Identyfikator podatkowy (PESEL) 
 

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

2.Numer dokumentu 3.Status 

ZAP-3           ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ 
PODATNIKIEM* 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”. 

Składający: *  Formularz przeznaczony dla osoby fizycznej, spełniającej łącznie poniŜsze kryteria: 
- jest objęta rejestrem PESEL 
- nie prowadzi działalności gospodarczej 
- nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług  

Termin składania: Zgodnie z art. 9 ust. 1d ustawy 

Miejsce składania: Zgłoszenie składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w rozumieniu art. 4 ustawy 

A. MIEJSCE ZŁO śENIA ZGŁOSZENIA 
 
4. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego jest adresowane zgłoszenie 
 
5. Nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego  
      � 1. nie                      � 2. tak 
6. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego (naleŜy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia w poz. 5 kwadratu nr 2) 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO 
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
7. Nazwisko 
 
8. Pierwsze imię 
 

B.2. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA Na podstawie tego adresu określa się właściwość naczelnika urzędu skarbowego w 
sprawach ewidencji.  
9. Kraj 
 

10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 
 

13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 

16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

19. Data zamieszkania (dzień – miesiąc – rok) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        └──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘-└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘-└──┴──┴──┴──┘└──┴──┴──┴──┘└──┴──┴──┴──┘└──┴──┴──┴──┘ 

B.3. KONTAKT 
20. Telefon 
 
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
21. Fax 
 

22. E-mail 

B.4. OSOBISTY RACHUNEK BANKOWY 
Podanie informacji o rachunku bankowym (poz. 23-27) nie jest obowiązkowe, jeŜeli składający nie wybiera tej formy zwrotu nadpłaty podatku dochodowego. Na wskazany rachunek będą 
dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego. MoŜna podać jedynie taki rachunek, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest składający. Wpisane niŜej dane 
dotyczące rachunku aktualizują poprzedni stan danych.. Zaznaczenie kwadratu w poz. 27 oznacza rezygnację przez składającego z otrzymywania ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku 
dochodowego na rachunek osobisty (równieŜ z powodu likwidacji rachunku). Kraj siedziby banku (oddziału) (poz.23) naleŜy podać, gdy rachunek jest prowadzony za granicą. 
23. Kraj siedziby banku (oddziału) 
 

24. Pełna nazwa banku (oddziału) 

25. Posiadacz rachunku 
 
26. Pełny numer rachunku 
 
└─└─└─└────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴────┘─────┴────┴────┴────┘─────┴────┴────┴────┘─────┴────┴────┴────┘ 

27. 
Rezygnacja 

� 

C. PODPIS SKŁADAJĄCEGO/DANE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
Osobą reprezentującą składającego moŜe być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania, np. opiekun prawny, kurator, pełnomocnik określony w pełnomocnictwie. Poz.28-31 wypełnić 
jedynie w przypadku osoby reprezentującej składającego. 

28. Imię 
 

29. Nazwisko 

30. Identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) 
 
1. NIP└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 2. PESEL └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

31. Adres do korespondencji 
 
32. Data wypełnianie zgłoszenia (dzień – miesiąc – rok) 
 
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘-└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘-└──┴──┴──┴──┘└──┴──┴──┴──┘└──┴──┴──┴──┘└──┴──┴──┴──┘ 

33. Podpis składającego/osoby reprezentującej składającego (niepotrzebne 
skreślić) 
 

D. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO 
34. Uwagi urzędu skarbowego 
 
 
35. Identyfikator przyjmującego formularz 36. Podpis przyjmującego formularz 

 
37. Data rejestracji w systemie 
 
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘-└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘-└──┴──┴──┴──└──┴──┴──┴──└──┴──┴──┴──└──┴──┴──┴── 

38. Identyfikator rejestrującego formularz w 
systemie 

39. Podpis rejestrującego formularz 
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 1)

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

 NIP-B

INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH

Formularz może być składany tylko jako załącznik do formularzy NIP-1 i NIP-2.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną   ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

2. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

3. Numer identyfikacyjny REGON * / Numer ewidencyjny PESEL **

B. WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH
Kraj siedziby banku (oddziału) należy podać, gdy rachunek jest prowadzony za granicą.
W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych rachunków należy wypełnić następny formularz NIP-B.

1
4. Kraj siedziby banku (oddziału)

5. Pełna nazwa banku (oddziału)

6. Posiadacz rachunku

7. Pełny numer rachunku

�────┴───�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�

8. Likwidacja rachunku

�

2
9. Kraj siedziby banku (oddziału)

10. Pełna nazwa banku (oddziału)

11. Posiadacz rachunku

12. Pełny numer rachunku

�────┴───�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�

13. Likwidacja rachunku

�

3
14. Kraj siedziby banku (oddziału)

15. Pełna nazwa banku (oddziału)

16. Posiadacz rachunku

17. Pełny numer rachunku

�────┴───�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�

18. Likwidacja rachunku

�

4
19. Kraj siedziby banku (oddziału)

20. Pełna nazwa banku (oddziału)

21. Posiadacz rachunku

22. Pełny numer rachunku

�────┴───�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�

23. Likwidacja rachunku

�

5
24. Kraj siedziby banku (oddziału)

25. Pełna nazwa banku (oddziału)

26. Posiadacz rachunku

27. Pełny numer rachunku

�────┴───�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�

28. Likwidacja rachunku

�

1) W przypadku składania załącznika NIP-B wraz ze zgłoszeniem aktualizacyjnym należy podać NIP.
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6
29. Kraj siedziby banku (oddziału)

30. Pełna nazwa banku (oddziału)

31. Posiadacz rachunku

32. Pełny numer rachunku

�────┴───�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�

33. Likwidacja rachunku

�

7
34. Kraj siedziby banku (oddziału)

35. Pełna nazwa banku (oddziału)

36. Posiadacz rachunku

37. Pełny numer rachunku

�────┴───�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�

38. Likwidacja rachunku

�

8
39. Kraj siedziby banku (oddziału)

40. Pełna nazwa banku (oddziału)

41. Posiadacz rachunku

42. Pełny numer rachunku

�────┴───�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�

43. Likwidacja rachunku

�

9
44. Kraj siedziby banku (oddziału)

45. Pełna nazwa banku (oddziału)

46. Posiadacz rachunku

47. Pełny numer rachunku

�────┴───�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�

48. Likwidacja rachunku

�

10
49. Kraj siedziby banku (oddziału)

50. Pełna nazwa banku (oddziału)

51. Posiadacz rachunku

52. Pełny numer rachunku

�────┴───�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�─────┴────┴────┴────�

53. Likwidacja rachunku

�

C. PODPIS KAŻDEJ OSOBY WSKAZANEJ W CZĘŚCI E ZGŁOSZENIA NIP-1 / NIP-2
54. Data wypełnienia formularza (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
55. Podpis i pieczątka składającego / osoby reprezentującej składającego

56. Podpis i pieczątka osoby reprezentującej składającego

D. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
57. Uwagi urzędu skarbowego



POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

NIP-C(4) 1/2

1. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 1)

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

 NIP-C

INFORMACJA O MIEJSCACH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Formularz może być składany tylko jako załącznik do formularzy NIP-1 i NIP-2.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną   ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

2. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

3. Numer identyfikacyjny REGON * / Numer ewidencyjny PESEL **

B. MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
Przy wpisywaniu adresu nietypowego (np. sklep w przejściu podziemnym, działalność na terenie całego kraju) dane adresowe należy podać
z możliwą dokładnością.
W przypadku braku miejsca na dalsze adresy należy wypełnić następny formularz NIP-C.

1
4. Powód zgłoszenia adresu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

� 1. prowadzenie działalności pod tym adresem � 2. zakończenie działalności pod tym adresem
5. Kraj 6. Województwo 7. Powiat

8. Gmina 9. Ulica 10. Nr domu 11. Nr lokalu

12. Miejscowość 13. Kod pocztowy 14. Poczta

15. Określenie opisowe nietypowego adresu

2
16. Powód zgłoszenia adresu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

�1. prowadzenie działalności pod tym adresem � 2. zakończenie działalności pod tym adresem
17. Kraj 18. Województwo 19. Powiat

20. Gmina 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu

24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 26. Poczta

27. Określenie opisowe nietypowego adresu

3
28. Powód zgłoszenia adresu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

� 1. prowadzenie działalności pod tym adresem � 2. zakończenie działalności pod tym adresem
29. Kraj 30. Województwo 31. Powiat

32. Gmina 33. Ulica 34. Nr domu 35. Nr lokalu

36. Miejscowość 37. Kod pocztowy 38. Poczta

39. Określenie opisowe nietypowego adresu

4
40. Powód zgłoszenia adresu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

� 1. prowadzenie działalności pod tym adresem � 2. zakończenie działalności pod tym adresem
41. Kraj 42. Województwo 43. Powiat

44. Gmina 45. Ulica 46. Nr domu 47. Nr lokalu

48. Miejscowość 49. Kod pocztowy 50. Poczta

51. Określenie opisowe nietypowego adresu

1) W przypadku składania załącznika NIP-C wraz ze zgłoszeniem aktualizacyjnym należy podać NIP.
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5
52. Powód zgłoszenia adresu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

� 1. prowadzenie działalności pod tym adresem � 2. zakończenie działalności pod tym adresem
53. Kraj 54. Województwo 55. Powiat

56. Gmina 57. Ulica 58. Nr domu 59. Nr lokalu

60. Miejscowość 61. Kod pocztowy 62. Poczta

63. Określenie opisowe nietypowego adresu

6
64. Powód zgłoszenia adresu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

� 1. prowadzenie działalności pod tym adresem � 2. zakończenie działalności pod tym adresem
65. Kraj 66. Województwo 67. Powiat

68. Gmina 69. Ulica 70. Nr domu 71. Nr lokalu

72. Miejscowość 73. Kod pocztowy 74. Poczta

75. Określenie opisowe nietypowego adresu

7
76. Powód zgłoszenia adresu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

� 1. prowadzenie działalności pod tym adresem � 2. zakończenie działalności pod tym adresem
77. Kraj 78. Województwo 79. Powiat

80. Gmina 81. Ulica 82. Nr domu 83. Nr lokalu

84. Miejscowość 85. Kod pocztowy 86. Poczta

87. Określenie opisowe nietypowego adresu

8
88. Powód zgłoszenia adresu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

� 1. prowadzenie działalności pod tym adresem � 2. zakończenie działalności pod tym adresem
89. Kraj 90. Województwo 91. Powiat

92. Gmina 93. Ulica 94. Nr domu 95. Nr lokalu

96. Miejscowość 97. Kod pocztowy 98. Poczta

99. Określenie opisowe nietypowego adresu

C. PODPIS KAŻDEJ OSOBY WSKAZANEJ W CZĘŚCI E ZGŁOSZENIA NIP-1 / NIP-2
100. Data wypełnienia formularza (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
101. Podpis i pieczątka składającego / osoby reprezentującej składającego

102. Podpis i pieczątka osoby reprezentującej składającego

D. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
103. Uwagi urzędu skarbowego
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 1) jednostki macierzystej

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

 NIP-2/A

INFORMACJA O WYODRĘBNIONYCH JEDNOSTKACH WEWNĘTRZNYCH PODMIOTU
PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI EWIDENCYJNEMU

Formularz może być składany przez jednostkę macierzystą tylko jako załącznik do zgłoszenia NIP-2. W przypadku zgłoszenia identyfikacyjnego
należy podać dane wszystkich wyodrębnionych jednostek wewnętrznych, a w przypadku aktualizacji stosownie do okoliczności i zmian.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI MACIERZYSTEJ
Nazwy należy podać w dokładnym brzmieniu.

2. Nazwa pełna

3. Nazwa skrócona 4. Numer identyfikacyjny REGON

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

B. WYODRĘBNIONE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI EWIDENCYJNEMU

B.1. DANE WYODRĘBNIONEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
5. Powód zgłoszenia jednostki (zaznaczyć właściwy kwadrat):

� 1. utworzenie (rejestracja) � 2. zmiana danych � 3. likwidacja (wyrejestrowanie)

B.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwy należy podać w dokładnym brzmieniu.

6. Nazwa pełna

7. Nazwa skrócona

8. NIP 1)

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

9. Numer identyfikacyjny REGON (dotyczy posiadających wpis do rejestru podmiotów)

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ - └────┴────┴────┴────┴────┘

B.1.2. ADRES SIEDZIBY
10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat

13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta

B.2. DANE WYODRĘBNIONEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
20. Powód zgłoszenia jednostki (zaznaczyć właściwy kwadrat):

� 1. utworzenie (rejestracja) � 2. zmiana danych � 3. likwidacja (wyrejestrowanie)

B.2.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwy należy podać w dokładnym brzmieniu.

21. Nazwa pełna

22. Nazwa skrócona

23. NIP 1)

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

24. Numer identyfikacyjny REGON (dotyczy posiadających wpis do rejestru podmiotów)

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ - └────┴────┴────┴────┴────┘

B.2.2. ADRES SIEDZIBY
25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat

28. Gmina 29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu

32. Miejscowość 33. Kod pocztowy 34. Poczta

1)

 

Należy podać w  przypadku aktualizacji danych (również wynikającej z likwidacji).
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B.3. DANE WYODRĘBNIONEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
35. Powód zgłoszenia jednostki (zaznaczyć właściwy kwadrat):

� 1. utworzenie (rejestracja) � 2. zmiana danych � 3. likwidacja (wyrejestrowanie)

B.3.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwy należy podać w dokładnym brzmieniu.

36. Nazwa pełna

37. Nazwa skrócona

38. NIP 1)

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

39. Numer identyfikacyjny REGON (dotyczy posiadających wpis do rejestru podmiotów)

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ - └────┴────┴────┴────┴────┘

B.3.2. ADRES SIEDZIBY
40. Kraj 41. Województwo 42. Powiat

43. Gmina 44. Ulica 45. Nr domu 46. Nr lokalu

47. Miejscowość 48. Kod pocztowy 49. Poczta

B.4. DANE WYODRĘBNIONEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
50. Powód zgłoszenia jednostki (zaznaczyć właściwy kwadrat):

� 1. utworzenie (rejestracja) � 2. zmiana danych � 3. likwidacja (wyrejestrowanie)

B.4.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwy należy podać w dokładnym brzmieniu.

51. Nazwa pełna

52. Nazwa skrócona

53. NIP 1)

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

54. Numer identyfikacyjny REGON (dotyczy posiadających wpis do rejestru podmiotów)

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ - └────┴────┴────┴────┴────┘

B.4.2. ADRES SIEDZIBY
55. Kraj 56. Województwo 57. Powiat

58. Gmina 59. Ulica 60. Nr domu 61. Nr lokalu

62. Miejscowość 63. Kod pocztowy 64. Poczta

C. PODPIS KAŻDEJ OSOBY WSKAZANEJ W CZĘŚCI E ZGŁOSZENIA NIP-2
65. Data wypełnienia formularza (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
66. Podpis i pieczątka osoby reprezentującej składającego

67. Podpis i pieczątka osoby reprezentującej składającego

D. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
68. Uwagi urzędu skarbowego
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 1) spółki lub podatkowej grupy kapitałowej

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

 NIP-D
INFORMACJA O WSPÓLNIKACH SPÓŁKI CYWILNEJ, JAWNEJ,

PARTNERSKIEJ, KOMANDYTOWEJ, KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ
LUB O SPÓŁKACH TWORZĄCYCH PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ

Niniejszy załącznik do formularza NIP-2, zgodnie z art.5 i 9 ustawy 2) składa spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-
-akcyjna w celu zgłoszenia wszystkich wspólników, a w imieniu podatkowej grupy kapitałowej, zwanej dalej „grupą”, wskazana w umowie spółka
reprezentująca grupę w celu zgłoszenia spółek tworzących grupę.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE SPÓŁKI LUB GRUPY
Nazwy należy podać w dokładnym brzmieniu.

2. Nazwa pełna

3. Nazwa skrócona 4. Numer identyfikacyjny REGON

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

B. WSPÓLNICY / SPÓŁKI TWORZĄCE GRUPĘ (niepotrzebne skreślić)
W przypadku braku miejsca na dane kolejnych podmiotów należy wypełnić następny formularz NIP-D.

B.1. DANE WSPÓLNIKA / SPÓŁKI TWORZĄCEJ  GRUPĘ
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy wspólnika będącego osobą fizyczną

5. Powód złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. zgłoszenie przystąpienia do spółki / grupy

 2. wystąpienie ze spółki / grupy

 3. zmiana danych

6. Data wystąpienia okoliczności wskazanej w poz.5 (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
7. Forma uczestnictwa - dotyczy spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej lub grupy (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe kwadraty):

 1. komplementariusz     2. komandytariusz     3. spółka dominująca     4. spółka reprezentująca grupę     5. spółka zależna

B.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
8. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. wspólnik niebędący osobą fizyczną  2. osoba fizyczna  3. spółka tworząca grupę
9. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

10. Identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL)

NIP└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ PESEL └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
11. Numer identyfikacyjny REGON *

B.1.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat

15. Gmina 16. Ulica 17. Nr domu 18. Nr lokalu

19. Miejscowość 20. Kod pocztowy 21. Poczta

B.2. DANE WSPÓLNIKA / SPÓŁKI TWORZĄCEJ GRUPĘ
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy wspólnika będącego osobą fizyczną

22. Powód złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. zgłoszenie przystąpienia do spółki / grupy

 2. wystąpienie ze spółki / grupy

 3. zmiana danych

23. Data wystąpienia okoliczności wskazanej w poz.22 (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
24. Forma uczestnictwa - dotyczy spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej lub grupy (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe kwadraty):

 1. komplementariusz     2. komandytariusz     3. spółka dominująca     4. spółka reprezentująca grupę     5. spółka zależna

B.2.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
25. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. wspólnik niebędący osobą fizyczną  2. osoba fizyczna  3. spółka tworząca grupę
26. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

27. Identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL)

NIP└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ PESEL └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
28. Numer identyfikacyjny REGON *
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B.2.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
29. Kraj 30. Województwo 31. Powiat

32. Gmina 33. Ulica 34. Nr domu 35. Nr lokalu

36. Miejscowość 37. Kod pocztowy 38. Poczta

B.3. DANE WSPÓLNIKA / SPÓŁKI TWORZĄCEJ GRUPĘ
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy wspólnika będącego osobą fizyczną

39. Powód złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. zgłoszenie przystąpienia do spółki / grupy

 2. wystąpienie ze spółki / grupy

 3. zmiana danych

40. Data wystąpienia okoliczności wskazanej w poz.39 (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
41. Forma uczestnictwa - dotyczy spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej lub grupy (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe kwadraty):

 1. komplementariusz     2. komandytariusz     3. spółka dominująca     4. spółka reprezentująca grupę     5. spółka zależna

B.3.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
42. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. wspólnik niebędący osobą fizyczną  2. osoba fizyczna  3. spółka tworząca grupę
43. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

44. Identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL)

NIP└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ PESEL └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
45. Numer identyfikacyjny REGON *

B.3.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
46. Kraj 47. Województwo 48. Powiat

49. Gmina 50. Ulica 51. Nr domu 52. Nr lokalu

53. Miejscowość 54. Kod pocztowy 55. Poczta

C. PODPIS KAŻDEJ OSOBY WSKAZANEJ W CZĘŚCI E ZGŁOSZENIA NIP-2
56. Data wypełnienia formularza (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
57. Podpis i pieczątka osoby reprezentującej składającego

58. Podpis i pieczątka osoby reprezentującej składającego

D. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
59. Uwagi urzędu skarbowego

1) Należy podać w  przypadku aktualizacji danych (poz.1), a w odniesieniu do wspólnika oraz spółki tworzącej grupę (poz.10, 27, 44) również
wówczas, gdy formularz jest składany jako załącznik do zgłoszenia identyfikacyjnego.

2) Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz.2681, z późn. zm.).



Projekt z dnia ………….……..2011 r. 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia ………………………… 2011 r. 

 

w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków  

organizacyjno – technicznych funkcjonowania Centralnego Rejestru Podmiotów ‐ Krajowa 

Ewidencja Podatników 

 

 

 

Na podstawie art. 14b ustawy  z dnia 13 października 1995  r. o  zasadach ewidencji  

i  identyfikacji  podatników  i  płatników  (Dz. U.  z  2004  r. Nr  269,  poz.  2681,  z  późn.  zm.2)) 

zarządza się, co następuje: 

 
  §  1.  Rozporządzenie  określa  opis,  minimalną  funkcjonalność  oraz  warunki 

organizacyjno‐techniczne Centralnego Rejestru Podmiotów ‐ Krajowa Ewidencja Podatników, 

zwanego dalej ,,CRP KEP", w tym wykaz usług udostępnianych przez system.  

 

§ 2. 1. Na opis  systemu składa się:  

1) opis struktury systemu;  

2) opis komunikacji systemu.  

2.  Struktura  systemu  określa  podział  systemu  na  elementy,  uwzględniając  ich  hierarchię, 

organizację  i komunikację.  

3.  Elementy  systemu  komunikują  się  ze  sobą  przez  zastosowanie  jednolitych  standardów 

przesyłania danych w formacie XML.  

____________________________________________ 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  16  listopada  2007  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 

2)  Zmiany  tekstu  jednolitego  wymienionej  ustawy  zostały  ogłoszone  w  Dz.  U.  z  2005  r.  Nr  14,  poz.  113,                 
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, 
Nr 18, poz. 97 i Nr 166, poz. 1317, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr ….poz. ….. 
 
 



 

§ 3. Minimalna funkcjonalność CRP KEP jest związana z usługami:  

1)  komunikowania  się  CRP  KEP  z  podmiotami  w  celu  pozyskiwania  danych  w  nich 

gromadzonych  i  przetwarzanych  zapewniając możliwość wysłania  komunikatu  z  żądaniem 

dostępu  do  rejestru,  generowania  komunikatu  zwrotnego,  weryfikacji  uprawnień  

i  dostępu  do  danej  bazy  danych,  odmowy  dostępu  do  danej  bazy  danych,    generowania 

raportu  z  dostępu  do  danych  i  jego  udostępnianie,  odbioru  komunikatu  ‐  w  formacie  

i strukturze określonej w dokumentacji opisu systemu;  

2)  dokonywania  aktualizacji  danych  w  rejestrze  przez  podmioty  uprawnione  do  dostępu  

do  danych  zgromadzonych w  CRP  KEP  zapewniając możliwość  automatycznej  kwalifikacji 

danych  zawartych  w  CRP  KEP,  generowania  raportu  z  dostępu  do  danych  i  jego 

udostępniania ‐ w formacie i strukturze określonej w dokumentacji opisu systemu;  

3)  integracji  rejestrów  zapewniając  możliwość  hierarchizacji  rejestrów  podatkowych  

w  układzie  strukturalnym,  możliwości  wczytania,  pobrania  raportów,  sprawozdań  oraz 

danych z zakresu bazy danych udostępnianych z CRP KEP rejestrom lub wczytania, pobrania 

raportów,  sprawozdań  oraz  danych  z  zakresu  baz  danych  tworzonych  w  ramach 

poszczególnych rejestrów, weryfikacji danych pod względem zgodności ze strukturą przesyłu 

oraz  poprawności  merytorycznej,  scalenie  danych  według  zadanych  kryteriów,  dostęp  

do  danych  zgodnie  z  nadanymi  uprawnieniami  dla  poszczególnych  poziomów 

hierarchizacyjnych ‐ w formacie i strukturze określonej w dokumentacji opisu systemu;  

4)  udostępniania  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  możliwości  realizacji  zadań 

wynikających  z  art.  35  ustawy  z  dnia  24  maja  2002  r.  o  Agencji  Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu  (t.  j. Dz. U.  z 2010  r. Nr 29, poz. 154,  z późn.  zm.) 

poprzez  udostępniania  danych  z  CRP  KEP,  zapewniając  możliwość  wczytania  pobrania 

raportów,  sprawozdań, weryfikacji  danych  pod względem  zgodności  ze  strukturą  przesyłu  

oraz poprawności merytorycznej,  scalenia danych według  zadanych kryteriów, dostępu do 

danych zgodnie z nadanymi uprawnieniami dla poszczególnych poziomów hierarchizacyjnych 

‐ w formacie i strukturze określonej w dokumentacji opisu systemu.  

 

§ 4. CRP KEP spełnia następujące warunki organizacyjno‐techniczne:  

1) w zakresie funkcjonalności:  

a) realizuje funkcje odpowiednie do realizacji założonych celów,  

b) daje poprawne albo uzgodnione wyniki lub efekty wystarczającą dokładnością,  



 

c) jest zdolny do współdziałania z innymi systemami,  

d)  chroni  informacje  i  dane  przed  odczytem  lub  modyfikacją  będącą    efektem 

nieupoważnionego działania osoby lub innego systemu teleinformatycznego;  

2) w zakresie niezawodności:  

a) nie powoduje awarii w następstwie wystąpienia błędu w oprogramowaniu, 

b) zachowuje zdolność do utrzymywania możliwości utrzymania minimalnej funkcjonalności 

w przypadku wystąpienia awarii,  

c) umożliwia odzyskanie i odtworzenie stanu działania sprzed awarii;  

3) w zakresie używalności:  

a)  umożliwia  użytkownikowi  wykorzystanie  funkcjonalności  systemu  do  wykonania 

określonego zadania w określonych warunkach,  

b) umożliwia użytkownikowi sprawne i intuicyjne korzystanie z systemu,  

c) jest ergonomiczny;  

4) w zakresie wydajności:  

a) umożliwia uzyskiwanie prawidłowych odpowiedzi systemu w założonym czasie reakcji przy 

maksymalnej liczbie użytkowników,  

b)  umożliwia  efektywne  uzyskiwanie  poprawnych  wyników  działania  systemu  przy 

dostępnych zasobach.  

 

§ 5. 1. System umożliwia wbudowanie mechanizmu:  

1)  monitoringu  umożliwiającego  rejestrację  prób  logowania,  za  pomocą  certyfikatu,  

do  systemu  oraz  zdefiniowanie  zestawu  śledzonych  czynności  wykonywanych  przez 

użytkowników; 

2) okresowego automatycznego wykonywania kopii bezpieczeństwa;  

3) bezpiecznego przechowywania danych.  

2.  System  umożliwia  poprawną  obsługę  wszystkich  procesów  przy  jednoczesnym 

zapewnieniu  właściwych  parametrów  wydajnościowych  wspieranych  przez  zastosowanie 

architektury  wielowarstwowej,  jak  również  wysoki  poziom  niezawodności  tego  systemu 

gwarantowany  przez  stabilność  pracy  oraz  zapewnienie  wydajniejszej  pracy  systemu  

w miarę zwiększenia liczby jego elementów składowych.  

3. Bieżące  funkcjonowanie  systemu  uwzględnia  ciągły  rozwój  tego  systemu odnoszący  się 

zarówno  do  rozszerzania  jego  funkcjonalności,  zgodnie  z  oczekiwaniami  użytkowników,  



 

jak  również sfery  technologicznej obejmującej dostosowanie systemu do zmieniających się 

uwarunkowań zewnętrznych i rozwoju w dziedzinie informatyki i telekomunikacji.  

 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie  1 stycznia 2012 r.  

 
Minister Finansów 

 

W porozumieniu:  

 

Minister Spraw  Wewnętrznych i Administracji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
 

 

Projekt  rozporządzenia  stanowi  realizację  delegacji  wynikającej  z  art.  14b  ustawy  
z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji  i  identyfikacji podatników  i płatników 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o NIP”. Na podstawie 
wskazanego  przepisu  Minister  Finansów  został  zobowiązany  do  określenia  w  drodze 
rozporządzenia  opisu,  minimalnej  funkcjonalności  oraz  warunków  organizacyjno  – 
technicznych  funkcjonowania  Centralnego  Rejestru  Podmiotów  ‐  Krajowa  Ewidencja 
Podatników  zapewniającego  możliwość  realizacji  przez  Agencję  Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego  zadań  wynikających  z  art.  35  ustawy  z  dnia  24  maja  2002  r.  o  Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego  i Agencji Wywiadu  (t.  j. Dz. U.  z  2010  r. Nr  29,  poz.  154,  
z późn. zm.) oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych  i  ich ochrony przed nieuprawnionym 
dostępem. 
 

Projektowana  regulacja  zapewnia  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  
i  możliwości  realizacji  zadań  wynikających  z  art.  35  ustawy  o  Agencji  Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.  

Projekt  określa  opis,  minimalną  funkcjonalność  oraz  warunki  organizacyjno‐
techniczne  funkcjonowania  Centralnego  Rejestru  Podmiotów  –  Krajowa  Ewidencja 
Podatników,  w  tym  wykaz  usług  udostępnianych  przez  ten  system  oraz  sposób 
ich  udostępniania mając  na względzie  zapewnienie  bezpieczeństwa  danych  i  ich  ochrony 
przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem. 

 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.  
 
 
Materia  regulowana  przedmiotowym  rozporządzeniem  nie  jest  objęta  zakresem 

prawa Unii Europejskiej. 
Projekt  rozporządzenie  nie  zawiera  przepisów  technicznych,  w  związku  z  tym  nie 

podlega  notyfikacji  w  rozumieniu  przepisów  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia                  
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm             
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Zgodnie  z  art.  5  ustawy  z  dnia  7  lipca  2005  r.  o  działalności  lobbingowej w  procesie 
stanowienia  prawa  (Dz.  U.  Nr  169,  poz.  1414  oraz  z  2009  r.  Nr  42,  poz.  337),  projekt 
rozporządzenia  zostanie  udostępniony  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie 
internetowej Ministerstwa Finansów.  

 

 

 

 

 

 



 

Ocena skutków regulacji  
 

 
1.  Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Przepisy  rozporządzenia oddziałuje na ministra właściwego do spraw  finansów publicznych 
przez  którego  prowadzony  jest  Centralny  Rejestr  Podmiotów  –  Krajowa  Ewidencja 
Podatników. 
 
2.  Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
Projekt  zostanie  poddany  konsultacjom  międzyresortowym  i  społecznym.  Zgodnie  
z upoważnieniem do wydania rozporządzenia projekt zostanie przekazany do zaopiniowania 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
 
3.  Wpływ rozporządzenia na: 

a) sektor  finansów  publicznych,  w  tym  na  budżet  państwa  i  budżety  jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Rozporządzenie nie pociąga za sobą skutków finansowych. 
 

b)  rynek pracy. 
Rozporządzenie nie wywiera wpływu na rynek pracy. 
 
c) konkurencyjność  gospodarki  i  przedsiębiorczość,  w  tym  na  funkcjonowanie 

przedsiębiorstw. 
Wejście  w  życie  rozporządzenia  nie  będzie  miało  wpływu  na  konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 
d) sytuację i rozwój regionalny. 
Przedmiotowe rozporządzenie nie wywiera wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

 
4.  Źródła finansowania. 
Wejście  w  życie  niniejszego  rozporządzenia  nie  wymaga  dodatkowych  środków 
finansowania. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 
 



Projekt z dnia ………….……..2011 r. 

 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia ………………………… 2011 r. 

w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i 
darowizn 

 

 

Na  podstawie  art.  17a  ust.  4  ustawy  z  dnia  28  lipca  1983  r.  o  podatku  od  spadków                   
i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1)  wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy  lub praw majątkowych oraz szczegółowy 

zakres danych w nim zawartych; 
 2)  rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do zeznania podatkowego; 
 3)  przypadki, w  których może  być  złożone wspólne  zeznanie  podatkowe,  oraz  tryb  jego 

składania. 

§ 2. Określa  się wzór  zeznania podatkowego o nabyciu  rzeczy  lub praw majątkowych, 
stanowiący  załącznik  do  rozporządzenia,  do  którego  składania  obowiązani  są  podatnicy 
podatku od spadków i darowizn. 

§ 3. Podatnicy  podatku  od  spadków  i  darowizn  obowiązani  są  dołączyć  do  zeznania 
dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania potwierdzające: 
 1)  nabycie  rzeczy  lub  praw majątkowych,  w  szczególności:  orzeczenie  sądu,  testament, 

umowę, ugodę, zaświadczenie banku o nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na 
podstawie dyspozycji wkładcy  lub zaświadczenie  towarzystwa  funduszy  inwestycyjnych              
o  nabyciu  jednostek  uczestnictwa  na  podstawie  dyspozycji  uczestnika  funduszu 
inwestycyjnego  otwartego  albo  specjalistycznego  funduszu  inwestycyjnego  otwartego 
na wypadek jego śmierci; 

 2)  posiadanie  przez  zbywcę  tytułu  prawnego  do  rzeczy  lub  praw  majątkowych 
wymienionych w zeznaniu, w szczególności: wypis z księgi wieczystej, umowę sprzedaży, 
zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej; 

 3)  istnienie długów  i ciężarów, obciążających nabyte  rzeczy  lub prawa majątkowe, a przy 
nabyciu w  drodze  zasiedzenia  poniesienie  nakładów  na  rzecz  przez  nabywcę  podczas 
biegu  zasiedzenia, w  szczególności:  faktury  dotyczące  kosztów  ostatniej  choroby  oraz 
pogrzebu  spadkodawcy,  wypis  z  księgi  wieczystej  potwierdzający  obciążenie 
nieruchomości  hipoteką,  zaświadczenie  spółdzielni  mieszkaniowej  potwierdzające 
istnienie  długów  związanych  ze  spółdzielczymi  prawami  do  lokali,  zaświadczenie                     
o  zastawie  sądowym,  faktury  dokumentujące  poniesienie  nakładów  na  rzecz  przez 
nabywcę podczas biegu zasiedzenia. 

§ 4.   1. W  przypadku  nabycia  udziałów  we  współwłasności  rzeczy  lub  w  prawie 
majątkowym  przez  kilku  podatników,  mogą  oni  złożyć  wspólne  zeznanie  podatkowe                    
o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 3. 



 

2. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  zeznanie  podatkowe  składa  się  wraz                        
z  informacją  o  pozostałych  podatnikach,  zgodnie  ze wzorem  określonym w  załączniku  do 
rozporządzenia. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub 
w prawie majątkowym tytułem zasiedzenia. 

§ 5. Do wyczerpania nakładu jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r. mogą być 
stosowane wzory formularzy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26  lipca 
2006 r. w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spodków           
i darowizn (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 988 z późn. zm.). 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ……………………… r.2) 
 

Minister Finansów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  16  listopada  2007  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 

2)  Niniejsze  rozporządzenie  było  poprzedzone  rozporządzeniem Ministra  Finansów  z  dnia  26  lipca  2006  r.          
w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2006 
r. Nr 139, poz. 988, z późn. zm.), które traci moc z dniem ……. r. na podstawie art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 
………2011  r. o  zmianie ustawy o  zasadach ewidencji  i  identyfikacji podatników  i płatników oraz o  zmianie 
innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr …., poz. …..).  

 
 



 

Uzasadnienie 
 

Projekt  rozporządzenia  stanowi  realizację  delegacji  wynikającej  z  art.  17a  ust.  4 
ustawy  z dnia 1 ustawy  z dnia 28  lipca 1983  r. o podatku od  spadków  i darowizn  (Dz. U.                 
z  2009  r. Nr  93,  poz.  768). Na  podstawie wskazanego  przepisu Minister  Finansów  został 
zobowiązany  do  określenia  w  drodze  rozporządzenia  wzoru  zeznania  podatkowego 
składanego  przez  podatników  podatku  od  spodków  i  darowizn  w  związku  z  uchyleniem 
rozporządzenia Ministra  Finansów  z dnia 26  lipca 2006  r. w  sprawie  zeznań podatkowych 
składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 
988, z późn. zm.), w związku z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia ……………..2011 r. o zmianie ustawy 
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw (Dz. 
U. Nr ….., poz. ……...).  

Potrzeba wydania przedmiotowego  rozporządzenia podyktowana  jest koniecznością 
dostosowania wzorów  formularzy do obowiązujących przepisów prawa. W  tym, w związku 
przyjęciem  numeru  PESEL  za  identyfikator  podatkowy  dla  osób  objętych  tym  rejestrem,              
z wyłączeniem: 

a.  osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, 
b.  osób  fizycznych,  które  są  podatnikami  podatku  od  towarów  i  usług                        

w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), w tym korzystających ze zwolnienia od 
tego podatku. 

Powyższe zmiany nastąpiły na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia ……………..2011 r.                
o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie 
innych ustaw (Dz. U. Nr ….., poz. ……...), w ramach którego zmieniono brzmienie art. 3 ust 1 
ustawy o NIP, w którym zdefiniowano, że identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL lub 
NIP – w zależności od kategorii podmiotu. 

 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ………………… r.  
 
Jednocześnie mając na uwadze posiadane przez organy podatkowe zapasy formularzy 

oraz  konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na 
wykonanie  i dystrybucję nowych wzorów  formularzy, do wyczerpania nakładu,  jednak nie 
dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r. będzie możliwość stosowania dotychczasowych wzorów 
formularzy. 

Materia  regulowana  przedmiotowym  rozporządzeniem  nie  jest  objęta  zakresem 
prawa Unii Europejskiej. 

Projekt  rozporządzenie  nie  zawiera  przepisów  technicznych,  w  związku  z  tym  nie 
podlega  notyfikacji  w  rozumieniu  przepisów  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia                  
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm             
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Zgodnie  z  art.  5  ustawy  z  dnia  7  lipca  2005  r.  o  działalności  lobbingowej w  procesie 
stanowienia  prawa  (Dz.  U.  Nr  169,  poz.  1414  oraz  z  2009  r.  Nr  42,  poz.  337),  projekt 
rozporządzenia  zostanie  udostępniony  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie 
internetowej Ministerstwa Finansów.  
 
 
 



 

 

Ocena skutków regulacji – rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zeznań 
podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn 

 
 

 
1.  Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Przepisy rozporządzenia dotyczą podatników podatku od spadków i darowizn. 
 
2.  Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
W  celu  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  tekst  projektu  rozporządzenia  zostanie 
przesłany do Krajowej Rady Doradców Podatkowych. 

 
 
3.  Wpływ rozporządzenia na: 

a) sektor  finansów  publicznych,  w  tym  na  budżet  państwa  i  budżety  jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Rozporządzenie nie pociąga za sobą skutków finansowych. 
 

b)  rynek pracy. 
Rozporządzenie nie wywiera wpływu na rynek pracy. 
 
c) konkurencyjność  gospodarki  i  przedsiębiorczość,  w  tym  na  funkcjonowanie 

przedsiębiorstw. 
Wejście  w  życie  rozporządzenia  nie  będzie  miało  wpływu  na  konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 
d) sytuację i rozwój regionalny. 
Przedmiotowe rozporządzenie nie wywiera wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

 
4.  Źródła finansowania. 
Wejście  w  życie  niniejszego  rozporządzenia  nie  wymaga  dodatkowych  środków 
finansowania. 
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1. Identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL) podatnika wym. w części B

NIP└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘      PESEL └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

2. Nr dokumentu 3. Status

SD-3 ZEZNANIE PODATKOWE O NABYCIU RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH
Data powstania obowiązku podatkowego

zgodnie z art.6 ustawy
4. Data (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

Podstawa prawna: Art.17a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004r. Nr 142, poz.1514, z późn. zm. 1) ), zwanej dalej „ustawą”.
Składający: Podatnicy podatku od spadków i darowizn.
Termin składania: Miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art.6 ustawy.
Miejsce składania: Urząd skarbowy 2).

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
5. Urząd skarbowy, do którego adresowane jest zeznanie

6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. złożenie zeznania       2. korekta zeznania

7. Rodzaj składanego zeznania (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. odrębne       2. wspólne

B. DANE IDENTYFIKUJĄCE PODATNIKA I ADRES ZAMIESZKANIA
(spadkobiercy, obdarowanego, innego nabywcy)

8. Nazwisko 9. Pierwsze imię

10. Imię ojca 11. Imię matki 12. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

13. Obywatelstwo

14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu

21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta

C. DANE IDENTYFIKUJĄCE I ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBY) SPADKODAWCY 3),
DARCZYŃCY LUB INNEJ OSOBY (PODMIOTU), OD KTÓREJ LUB PO KTÓREJ ZOSTAŁY
NABYTE RZECZY LUB PRAWA MAJĄTKOWE 4)

* - dotyczy zbywcy niebędącego osobą fizyczną   ** - dotyczy zbywcy będącego osobą fizyczną
24. Identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL)

NIP└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ PESEL └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
25. Rodzaj zbywcy (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. zbywca niebędący osobą fizyczną  2. osoba fizyczna

26. REGON *

27. Nazwa skrócona * / Imię ojca, imię matki **

28. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

29. Kraj 30. Województwo 31. Powiat

32. Gmina 33. Ulica 34. Nr domu 35. Nr lokalu

36. Miejscowość 37. Kod pocztowy 38. Poczta

D. TYTUŁ NABYCIA WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH
39. Określenie tytułu nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. dziedziczenie 2. zapis 3. dalszy zapis 4. polecenie testamentowe 5. darowizna 

6. polecenie darczyńcy 7. zasiedzenie 8. zachowek 9. nieodpłatne zniesienie współwłasności

10. nieodpłatna renta 11. nieodpłatne użytkowanie 12. nieodpłatna służebność

13. nabycie praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy

14. nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci

E. DANE DOTYCZĄCE RODZAJU DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO NABYCIE
WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH
40. Rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe kwadraty):

1. oświadczenie o przyjęciu spadku 2. testament 3. prawomocne orzeczenie sądu

4. umowa 5. ugoda 6. inny dokument
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F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
F.1. RZECZY LUB PRAWA MAJĄTKOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM SPADKU, DAROWIZNY, ZASIEDZENIA LUB NABYTE INNYM

TYTUŁEM
Własność zbywcy

Lp.
Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu nabycia

Wyłączna Współwłasność
(wielkość
udziału)

Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania
praw majątkowych

(adres)

Wartość rynkowa rzeczy lub praw
majątkowych (udziału

spadkodawcy, darczyńcy lub
innego zbywcy) w dniu powstania

obowiązku podatkowego w zł

a b c d e f

1
41.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. użytk. . . . . .  m2;

nr Kw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42. 43.

. . . . . /. . . . .

44. 45.

2
46.
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytk. . . . . . .  m2

wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości

nr Kw. . . . . . . .  oraz w nieruchomości gruntowej nr Kw . . . . . . . . .

47. 48.

. . . . . /. . . . .

49. 50.

3
51.
Nieruchomość niezabudowana o powierzchni gruntu . . . . . . . . . . . . .  m2;

nr Kw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52. 53. 54. 55.

60.
4

56.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. . . . . . . .  m2;

powierzchnia gruntu . . . . . . . . . . . . .  m2;

nr Kw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57. 58.

. . . . . /. . . . .

59.

61. (w tym wartość budynku mieszkalnego – udziału)

66.
5

62.

Gospodarstwo rolne o łącznej pow. . . . . . . .  ha, w tym działka zabudowana

budynkiem mieszkalnym o pow. użytk.. . . . . . . . . . . . .  m2;

nr Kw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63. 64.

. . . . . /. . . . .

65.

67. (w tym wartość budynku mieszkalnego – udziału)

6
68.
Samochód osobowy  marka . . . . . . . . . . . . . . . . .  typ . . . . . . . .

model. . . . . . . . . . . . . . .   nr rejestracyjny. . . . . . . . . . . . .

rok produkcji . . . . . . . . .

69. 70.

. . . . . /. . . . .

71. 72.

7
73.
Środki pieniężne

74. 75.

. . . . . /. . . . .

76. Nazwa banku (SKOK) 77.

8
78.
Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym albo specjalistycznym
funduszu inwestycyjnym otwartym

79. 80.

. . . . . /. . . . .

81. Nazwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych 82.
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Własność zbywcyLp. Rzeczy lub prawa majątkowe według
stanu w dniu nabycia

Wyłączna Współ-
własność
(wielkość
udziału)

Miejsce położenia rzeczy
lub wykonywania

praw majątkowych
(adres)

Wartość rynkowa
rzeczy lub praw

majątkowych (udziału
spadkodawcy,

darczyńcy lub innego
zbywcy) w dniu

powstania obowiązku
podatkowego w zł

a b c d e f

9
Inne rzeczy lub prawa majątkowe
(wymienić)

. . . . . / . . . . .

Łączna wartość spadku, darowizny albo majątku nabytego przez wszystkich nabywców innym tytułem,
w tym przedmiotów zwolnionych od podatku lub korzystających z ulgi, o której mowa w art.16 ustawy (w zł)
Suma kwot z kol.f z wyłączeniem kwot z poz.61 i 67.

83.

F.2. DŁUGI, CIĘŻARY I NAKŁADY 5) OBCIĄŻAJĄCE NABYTE RZECZY LUB PRAWA MAJĄTKOWE
Lp. Szczegółowe określenie Kwota w zł Dowody dołączone do zeznania

a b c d

Łączna wartość długów i ciężarów

Suma kwot z kol.c.

84.

F.3. ŁĄCZNA, CZYSTA WARTOŚĆ RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH
Łączna, czysta wartość (po potrąceniu długów i ciężarów)

Od kwoty z poz.84 należy odjąć kwotę z poz.85.

85.

zł

G. DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁU PODATNIKA WYMIENIONEGO W CZĘŚCI B
G.1. DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁU PODATNIKA I JEGO STOSUNKU OSOBISTEGO DO OSOBY,

OD KTÓREJ LUB PO KTÓREJ ZOSTAŁY NABYTE RZECZY LUB PRAWA MAJĄTKOWE
Wielkość nabytego udziału (podać w ułamku zwykłym) 86.

Wartość nabytego udziału (czysta wartość) 87.

zł

Stopień pokrewieństwa (powinowactwa) lub jego brak, nabywcy do osoby, po której lub od której zostały
nabyte rzeczy lub prawa majątkowe

88.
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G.2. RZECZY LUB PRAWA MAJĄTKOWE NABYTE OD TEJ SAMEJ OSOBY LUB PO TEJ SAMEJ
OSOBIE W OKRESIE 5 LAT POPRZEDZAJĄCYCH ROK, W KTÓRYM NASTĄPIŁO
OSTATNIE NABYCIE

Lp. Rzeczy lub prawa majątkowe
według stanu w dniu nabycia

Data nabycia Miejsce położenia
rzeczy lub wykonywania

praw majątkowych
(adres)

Wartość rynkowa
rzeczy lub praw

majątkowych w dniu
powstania obowiązku

podatkowego w zł

Kwota podatku
przypadającego

z tytułu tego nabycia
w zł

a b c d e f

Łączna wartość
W poz.90 należy wpisać sumę kwot z kol.e.
W poz.91 należy wpisać sumę kwot z kol.f.

89. 90.

H. UWAGI SKŁADAJĄCEGO ZEZNANIE (np. informacja o korzystaniu z ulg podatkowych, adresie do korespondencji
lub numerze telefonu), imiona, nazwiska i adresy pozostałych nabywców, jeżeli składają odrębne zeznania.

91. Uwagi

I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
92. Liczba dołączonych załączników SD-3/A

└────┴────┘

93. Liczba dołączonych innych załączników

└────┴────┘

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA (PEŁNOMOCNIKA)
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

94. Data (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

95. Imię i nazwisko 96. Podpis

K. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
97. Uwagi urzędu skarbowego

98. Identyfikator przyjmującego formularz 99. Podpis przyjmującego formularz

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz.1546, z 2005 r. Nr 143, poz.1199 i Nr 169,

poz.1418 oraz z 2006 r. Nr 222, poz.1629.
2) Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy w sprawie podatku

od spadków i darowizn.
3) W przypadku spadkodawcy - ostatni adres zamieszkania.
4) Nie dotyczy nabycia własności w drodze zasiedzenia. W przypadku zapisu, polecenia testamentowego lub zachowku należy wpisać dane

spadkodawcy.
5) Przy nabyciu w drodze zasiedzenia wyłącza się z podstawy opodatkowania wartość nakładów dokonanych na rzecz przez nabywcę podczas

biegu zasiedzenia.
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1. Identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL) podatnika wym. w części B

NIP└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘    PESEL └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

SD-3/A 
INFORMACJA O POZOSTAŁYCH PODATNIKACH

Data powstania obowiązku podatkowego
zgodnie z art.6 ustawy

2. Data (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

3.

Zał nr └────┴────┘

Załącznik do zeznania SD-3

A. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPADKODAWCĘ, DARCZYŃCĘ LUB INNĄ OSOBĘ (PODMIOT),
OD KTÓREJ LUB PO KTÓREJ ZOSTAŁY NABYTE RZECZY LUB PRAWA MAJĄTKOWE

Należy podać dane identyfikujące zbywcę wymienionego w części C zeznania SD-3.
* - dotyczy darczyńcy lub innego zbywcy niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy spadkodawcy, darczyńcy lub innego zbywcy będącego osobą fizyczną

4. REGON * / PESEL **

5. Nazwa skrócona * / Imię ojca, imię matki **

6. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, data śmierci spadkodawcy **

B. DANE IDENTYFIKUJĄCE KOLEJNEGO PODATNIKA I ADRES ZAMIESZKANIA
7. Nazwisko 8. Pierwsze imię

9. Imię ojca 10. Imię matki

11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

12. Obywatelstwo

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat

16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu

20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta

C. DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁU PODATNIKA WYMIENIONEGO W CZĘŚCI B

C.1. DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁU PODATNIKA I JEGO STOSUNKU OSOBISTEGO DO OSOBY,
OD KTÓREJ LUB PO KTÓREJ  ZOSTAŁY NABYTE RZECZY LUB PRAWA MAJĄTKOWE

Wielkość nabytego udziału (podać w ułamku zwykłym) 23.

Wartość nabytego udziału (czysta wartość) 24.

zł

Stosunek pokrewieństwa (powinowactwa) lub jego brak, nabywcy do osoby, po której lub od której zostały
nabyte rzeczy lub prawa majątkowe

25.
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C.2. RZECZY LUB PRAWA MAJĄTKOWE NABYTE OD TEJ SAMEJ OSOBY LUB PO TEJ SAMEJ OSOBIE
W OKRESIE 5 LAT POPRZEDZAJĄCYCH ROK, W KTÓRYM NASTĄPIŁO OSTATNIE NABYCIE

Lp. Rzeczy lub prawa majątkowe według
stanu w dniu nabycia

Data nabycia Miejsce położenia
rzeczy lub wykonywania

praw majątkowych
(adres)

Wartość rynkowa
rzeczy lub praw

majątkowych w dniu
powstania obowiązku

podatkowego w zł

Kwota podatku
przypadającego

z tytułu tego nabycia
w zł

a b c d e f

Łączna wartość
W poz.26 należy wpisać sumę kwot z kol.e
W poz.27 należy wpisać sumę kwot z kol.f

26. 27.

D. UWAGI SKŁADAJĄCEGO ZEZNANIE (np. informacja o korzystaniu z ulg podatkowych, adresie do korespondencji
lub numerze telefonu).

28. Uwagi

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA WYMIENIONEGO W CZĘŚCI B (PEŁNOMOCNIKA)
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

29. Data (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

30. Imię i nazwisko 31. Podpis

F. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
32. Uwagi urzędu skarbowego

33. Identyfikator przyjmującego formularz 34. Podpis przyjmującego formularz



Projekt z dnia ………….……..2011 r. 

 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia ………………………… 2011 r. 

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych 
 

 

Na  podstawie  art.  9  ust.  8  ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991  r.  o  podatkach  i  opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa  się  wzór  deklaracji  na  podatek  od  środków  transportowych,  stanowiący 
załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Do wyczerpania nakładu jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r. mogą być 
stosowane  wzory  formularzy  określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Finansów  z  dnia  18 
października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1484). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ………………………. r. 3) 
 

Minister Finansów 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  16  listopada  2007  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, 
poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475. 

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 
r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1484), 
które  traci moc z dniem …….  r. na podstawie art. 54 pkt 3 ustawy z dnia ………2011  r. o zmianie ustawy o 
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr …., 
poz. …..). 



 

Uzasadnienie 
 

Projekt rozporządzenia stanowi realizację delegacji wynikającej z art. 9 ust. 8 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z 
późn.  zm.). Na  podstawie wskazanego  przepisu Minister  Finansów  został  zobowiązany  do 
określenia  w  drodze  rozporządzenia  wzoru  deklaracji  na  podatek  od  środków 
transportowych  w  związku  z  uchyleniem  rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  18 
października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1484), w związku z art. 54 okt 3 ustawy z dnia ……………..2011 r. o 
zmianie ustawy o zasadach ewidencji  i  identyfikacji podatników  i płatników oraz o zmianie 
innych ustaw (Dz. U. Nr ….., poz. ……...).  

Potrzeba wydania przedmiotowego  rozporządzenia podyktowana  jest koniecznością 
dostosowania wzorów  formularzy do obowiązujących przepisów prawa. W  tym, w związku 
przyjęciem  numeru  PESEL  za  identyfikator  podatkowy  dla  osób  objętych  tym  rejestrem,              
z wyłączeniem: 

a.  osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, 
b.  osób  fizycznych,  które  są  podatnikami  podatku  od  towarów  i  usług                        

w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), w tym korzystających ze zwolnienia od 
tego podatku. 

Powyższe zmiany nastąpiły na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia ……………..2011 r.                
o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie 
innych ustaw (Dz. U. Nr ….., poz. ……...), w ramach którego zmieniono brzmienie art. 3 ust 1 
ustawy o NIP, w którym zdefiniowano, że identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL lub 
NIP – w zależności od kategorii podmiotu. 

 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ……………………. r.  
 
Jednocześnie mając na uwadze posiadane przez organy podatkowe zapasy formularzy 

oraz  konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na 
wykonanie  i dystrybucję nowych wzorów  formularzy, do wyczerpania nakładu,  jednak nie 
dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r. będzie możliwość stosowania dotychczasowych wzorów 
formularzy. 

Materia  regulowana  przedmiotowym  rozporządzeniem  nie  jest  objęta  zakresem 
prawa Unii Europejskiej. 

Projekt  rozporządzenie  nie  zawiera  przepisów  technicznych,  w  związku  z  tym  nie 
podlega  notyfikacji  w  rozumieniu  przepisów  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia                  
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm             
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Zgodnie  z  art.  5  ustawy  z  dnia  7  lipca  2005  r.  o  działalności  lobbingowej w  procesie 
stanowienia  prawa  (Dz.  U.  Nr  169,  poz.  1414  oraz  z  2009  r.  Nr  42,  poz.  337),  projekt 
rozporządzenia  zostanie  udostępniony  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie 
internetowej Ministerstwa Finansów.  
 
 
 



 

 

Ocena skutków regulacji – rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie  wzoru deklaracji 
na podatek od środków transportowych 

 

 
 

 
1.  Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Przepisy rozporządzenia dotyczą podatników podatku od środków transportowych. 
 
2.  Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
W  celu  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  tekst  projektu  rozporządzenia  zostanie 
przesłany do Krajowej Rady Doradców Podatkowych. 

 
 
3.  Wpływ rozporządzenia na: 

a) sektor  finansów  publicznych,  w  tym  na  budżet  państwa  i  budżety  jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Rozporządzenie nie pociąga za sobą skutków finansowych. 
 

b)  rynek pracy. 
Rozporządzenie nie wywiera wpływu na rynek pracy. 
 
c) konkurencyjność  gospodarki  i  przedsiębiorczość,  w  tym  na  funkcjonowanie 

przedsiębiorstw. 
Wejście  w  życie  rozporządzenia  nie  będzie  miało  wpływu  na  konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 
d) sytuację i rozwój regionalny. 
Przedmiotowe rozporządzenie nie wywiera wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

 
4.  Źródła finansowania. 
Wejście  w  życie  niniejszego  rozporządzenia  nie  wymaga  dodatkowych  środków 
finansowania. 
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Identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP)

1. PESEL └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘    2. NIP└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

3. Numer dokumentu 4. Status

DT-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

na
5. Rok

└────┴────┴────┴────┘

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

Art.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Podatnicy podatku od środków transportowych.

Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ
na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

Siedziba organu podatkowego właściwego według miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
6. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną   ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Podatnik (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna   3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
(dzień - miesiąc - rok)

9. Nazwa skrócona * / Imię ojca, imię matki * 10. Numer identyfikacyjny REGON *

B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu

18. Miejscowość 19. Kod pocztowy 20. Poczta

C. OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI
21. Przyczyny złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. deklaracja składana w terminie do dnia 15 lutego roku podatkowego  2. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego

 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego  4. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

 5. korekta deklaracji  6. przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

22. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego, w którym poprzednio składano deklarację na podatek od środków transportowych
(należy wypełnić w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 4 w poz.21)
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem środków transportowych zwolnionych z podatku)

W przypadku zaznaczenia w poz.21 kwadratu nr 2, 3, 5 lub 6 podatnik wypełnia deklarację i załącznik tylko w zakresie pojazdów, co do
których obowiązek podatkowy powstał, wygasł lub złożona wcześniej deklaracja została wypełniona nieprawidłowo.

Rodzaje środków transportowych

Liczba pojazdów
niepozostających

we współwłasności

Liczba pojazdów
pozostających

we współwłasności 1)

Liczba pojazdów
pozostających

we współwłasności 2)
Kwota podatku

zł,           gr
a b c d e

D.1 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5  tony do 5,5 tony włącznie

23. 24. 25. 26.

,               

D.2 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

27. 28. 29. 30.

,               

D.3 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

31. 32. 33. 34.

,               

D.4 Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton

35. 36. 37. 38.

,               

D.5
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego

39. 40. 41. 42.

,               

D.6 Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30 3) 43. 44. 45. 46.

,               

D.7 Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą
niż 30 3)

47. 48. 49. 50.

,               

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi

Liczba pojazdów
niepozostających

we współwłasności

Liczba pojazdów
pozostających

we współwłasności 1)

Liczba pojazdów
pozostających

we współwłasności 2)
Kwota podatku

zł,           gr
a b c d e

D.8 Dwie osie
51. 52. 53. 54.

,

D.9 Trzy osie
55. 56. 57. 58.

,

D.10 Cztery osie i więcej
59. 60. 61. 62.

,

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi

Liczba pojazdów
niepozostających

we współwłasności

Liczba pojazdów
pozostających

we współwłasności 1)

Liczba pojazdów
pozostających

we współwłasności 2)
Kwota podatku

zł,           gr
a b c d e

D.11 Dwie osie
63. 64. 65. 66.

,

D.12 Trzy osie i więcej
67. 68. 69. 70.

,

1) Kolumnę c na stronie 2. i 3. deklaracji wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
2) Kolumnę d na stronie 2. i 3. deklaracji wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
3) Wyłączjąc siedzenie kierowcy.
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Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi
Liczba pojazdów
niepozostających

we współwłasności

Liczba pojazdów
pozostających

we współwłasności 1)

Liczba pojazdów
pozostających

we współwłasności 2)
Kwota podatku

zł,           gr
a b c d e

D.13 Jedna oś
71. 72. 73. 74.

,               

D.14 Dwie osie
75. 76. 77. 78.

,               

D.15 Trzy osie i więcej
79. 80. 81. 82.

,               

E. KWOTA PODATKU
Razem kwota podatku

Suma kwot z kol. e w części D.

83.

zł,           gr

Kwota I raty podatku do zapłaty *)

Należy wpisać kwotę raty podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych.

84.

zł
Kwota II raty podatku do zapłaty *)

Należy wpisać kwotę raty podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych.

85.

zł

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
86. Liczba składanych załączników DT-1/A

└────┴────┴────┴────┘

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA (niepotrzebne skreślić)
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

87. Imię 88. Nazwisko

89. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

90. Podpis (pieczątka) podatnika / osoby reprezentującej podatnika (niepotrzebne skreślić)

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
91. Uwagi organu podatkowego

92. Identyfikator przyjmującego formularz 93. Podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w terminach określonych w art.11 ustawy kwoty podatku (raty podatku) od środków transportowych obliczonego
w poz.84 i 85 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn. zm.).
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Objaśnienia do deklaracji DT-1 „Deklaracja na podatek od środków transportowych”

W poz.1 lub poz.2 deklaracji DT-1 należy wpisać Identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP).

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.
Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest
zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez
zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na
wszystkich współwłaścicielach.
CZĘŚĆ A. Miejsce składania deklaracji
Należy wpisać nazwę oraz adres siedziby organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od środków transportowych, którym jest wójt
(burmistrz, prezydent miasta) gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W przypadku
przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organem właściwym jest
wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, na terenie której znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające
opodatkowaniu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność, organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub
jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

CZĘŚĆ B. Dane podatnika
Należy wpisać dane identyfikacyjne podatnika zgodnie z tytułami poszczególnych rubryk.

CZĘŚĆ C. Obowiązek składania deklaracji
Podatnicy są obowiązani corocznie składać deklarację na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy
powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Dodatkowymi
okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana
miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również przedłużenie okresu czasowego
wycofania pojazdu z ruchu.
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, w przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej
nierejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
środek transportowy został zarejestrowany, natomiast w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego już wcześniej – od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty lub ponownie dopuszczony do ruchu, po
upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy
wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego
o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca
miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
Kwadrat nr 5 w poz. 21 należy zaznaczyć w przypadku składania deklaracji korygującej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), np. w złożonej wcześniej deklaracji wykazano zobowiązanie
podatkowe w nieprawidłowej wysokości.

CZĘŚĆ D. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania
Definicje pojęć: ”dopuszczalna masa całkowita”, ”masa własna”, ”dopuszczalna ładowność” określa ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
Dane dotyczące ww. parametrów technicznych pojazdów mogą wynikać m.in. z następujących dokumentów: dowodu rejestracyjnego pojazdu,
karty pojazdu, wyciągu ze świadectwa homologacji lub zaświadczenia z badania technicznego przeprowadzonego przez uprawnioną stację
kontroli pojazdów.

Liczba pojazdów, jaką należy wpisać w tej części, obejmuje wyłącznie te pojazdy, od których podatnik jest zobowiązany zapłacić podatek od
środków transportowych – w części D nie należy wykazywać pojazdów zwolnionych z tego podatku na podstawie ustawy lub w drodze uchwały
rady gminy. W poszczególnych polach należy wykazać odrębnie liczbę środków transportowych danego rodzaju zgodnie z tytułem danego
wiersza, a nie liczbę zespołów pojazdów czy też liczbę wszystkich środków transportowych wchodzących w skład zespołu pojazdów.

W D.4 należy wykazać liczbę ciągników siodłowych i balastowych. Nie należy wykazywać wszystkich środków transportowych wchodzących
w skład zespołu pojazdów. Poz. 35–38 należy wypełnić w przypadku, gdy składający deklarację jest właścicielem (współwłaścicielem) takich
ciągników siodłowych lub balastowych, które technicznie są przystosowane do ciągnięcia przyczepy lub naczepy.

W D.5 wykazywana liczba środków transportowych dotyczy jedynie przyczep i naczep. Nie należy wykazywać liczby zespołów pojazdów.

W D.8, 9 i 10 wykazywana liczba osi dotyczy wyłącznie samochodu ciężarowego. Nie należy wykazywać liczby osi zespołu pojazdów.

W D.11 i 12 wykazywana liczba osi dotyczy wyłącznie ciągnika siodłowego lub balastowego. Nie należy wykazywać liczby osi zespołu pojazdów.

W D.13 – D.15 wykazywana liczba osi dotyczy wyłącznie naczepy lub przyczepy. Nie należy wykazywać liczby osi zespołu pojazdów.

Na stronie 2. i 3. w kolumnie e zatytułowanej „Kwota podatku” należy podać kwotę podatku (bez zaokrąglania) dla wszystkich pojazdów
danego rodzaju.

CZĘŚĆ E. Kwota podatku
W poz. 83 należy podać kwotę podatku za dany rok podatkowy obliczonego przez zsumowanie kwot z poz. 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58,
62, 66, 70, 74, 78 i 82. Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu  trwania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek
podatkowy powstał od dnia 1 września, podatek płatny jest jednorazowo (wówczas należy wpisać zaokrągloną kwotę podatku w poz. 84 -
poz. 85 nie wypełnia się). Zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa pod pojęciem podatku rozumie się również raty podatków,
jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach. Kwoty rat podatku lub podatku w poz. 84 i 85 należy zaokrąglić do
pełnych złotych. Zaokrąglanie następuje zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące
mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność każdy ze współwłaścicieli ma obowiązek złożyć deklarację, natomiast uiszczenie kwoty
podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych.

CZĘŚĆ F. Informacja o załącznikach
Jeden załącznik zawiera dane dotyczące trzech środków transportowych. W przypadku większej liczby pojazdów należy złożyć odpowiednio
więcej załączników.
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Identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP) podatnika wym. w cz. A

1. PESEL └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘    2. NIP└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

3. Numer dokumentu 4. Status

DT-1/A
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

5. Numer załącznika

└────┴────┴────┴────┘

Formularz DT-1/A może być składany jedynie jako załącznik do deklaracji DT-1.

A. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną   ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

6. Podatnik (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna   3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
7. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

8. Nazwa skrócona * / Imię ojca, imię matki **

9. Numer identyfikacyjny REGON *

B. DANE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

B.1. DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKA TRANSPORTOWEGO
1. Dane dotyczące własności albo współwłasności (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel 2. współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym  3. współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie
2. Rodzaj środka transportowego (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. samochód ciężarowy 2. ciągnik siodłowy 3. ciągnik balastowy 4. przyczepa 5. naczepa 6. autobus
3. Data pierwszej rejestracji na terytorium RP (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

4. Numer rejestracyjny pojazdu

5. Numer Identyfikacyjny VIN / nadwozia, podwozia lub ramy 1) 6. Marka, typ, model pojazdu

7. Rok produkcji

└────┴────┴────┴───┘

8. Data nabycia (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

9. Data zbycia (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
10. Data czasowego wycofania z ruchu (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

11. Data ponownego dopuszczenia do ruchu (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

12. Data wyrejestrowania (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
13. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

(w tonach)
└────┴────┘, └──────┘

14. Masa własna ciągnika siodłowego
(w tonach)

└────┴────┘, └──────┘

15. Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów (w tonach)

└────┴────┘ , └──────┘

16. Liczba osi pojazdu

└──────┘
17. Rodzaj zawieszenia (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. pneumatyczne  2. równoważne z pneumatycznym  3. inny system zawieszenia
18. Opis rodzaju zawieszenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w poz. 17 kwadratu nr 2)

19. Liczba miejsc do siedzenia (dotyczy autobusów)

└────┴────┘
20. Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne (zaznaczyć właściwe kwadraty). W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 należy zaznaczyć jeden

z kwadratów wskazanych strzałką określający rodzaj certyfikatu:

 1. certyfikat Euro (EKGONZ)         Euro 0  Euro 1  Euro 2  Euro 3  Euro 4

 2. instalacja gazowa       3. inne
21. Kwota podatku

zł,             gr
22. Kwota podatku zapłaconego (należy wypełnić w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego,

zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika albo w przypadku składania korekty deklaracji)
zł,        gr

1) Niepotrzebne skreślić.
Objaśnienia do załącznika DT-1/A do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych

W poz.1 lub poz.2 załącznika DT-1/A należy wpisać Identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP).
CZĘŚĆ A. Dane podatnika
Należy wypełnić jak część B.1. w deklaracji DT-1.
CZĘŚĆ B. Dane dotyczące środków transportowych
Część B.1., B.2., B.3. należy wypełnić osobno dla każdego z pojazdów na podstawie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym oraz innych
dokumentach, np.: karcie pojazdu, wyciągu ze świadectwa homologacji, umowie sprzedaży, zaświadczeniu z badania technicznego przeprowadzonego
przez uprawnioną stację kontroli pojazdów lub decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu albo o ponownym dopuszczeniu pojazdu do ruchu.
W poz.21 w przypadku składania deklaracji w terminie do dnia 15 lutego roku podatkowego należy wykazać kwoty podatku należnego za dany rok
podatkowy, natomiast w pozostałych przypadkach należy podać kwoty podatku należnego na dzień składania deklaracji albo korekty deklaracji.
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B.2. DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKA TRANSPORTOWEGO
1. Dane dotyczące  własności albo współwłasności (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel 2. współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym  3. współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym
2. Rodzaj środka transportowego (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. samochód ciężarowy 2. ciągnik 3. ciągnik balastowy 4. przyczepa 5. naczepa 6. autobus
3. Data pierwszej rejestracji na terytorium RP (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

4. Numer rejestracyjny pojazdu

5. Numer Identyfikacyjny VIN / nadwozia, podwozia lub ramy 1) 6. Marka, typ, model pojazdu

7. Rok produkcji

└────┴────┴────┴────┘

8. Data nabycia (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

9. Data zbycia (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
10. Data czasowego wycofania z ruchu (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

11.  Data ponownego dopuszczenia do ruchu (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

12. Data wyrejestrowania (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
13. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

(w tonach)
└────┴────┘, └──────┘

14. Masa własna ciągnika siodłowego
(w tonach)

└────┴────┘, └──────┘

15. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
(w tonach)

└────┴────┘ , └──────┘

16. Liczba osi pojazdu

└──────┘
17. Rodzaj zawieszenia (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. pneumatyczne  2. równoważne z pneumatycznym  3. inny system zawieszenia
18. Opis rodzaju zawieszenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w poz. 17 kwadratu nr 2)

19. Liczba miejsc do siedzenia (dotyczy autobusów)

└────┴────┘
20. Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne (zaznaczyć właściwe kwadraty). W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 należy zaznaczyć jeden

z kwadratów wskazanych strzałką określający rodzaj certyfikatu:

 1. certyfikat Euro (EKGONZ)         Euro 0  Euro 1  Euro 2  Euro 3  Euro 4

 2. instalacja gazowa       3. inne
21. Kwota podatku

zł,        gr
22. Kwota podatku zapłaconego (należy wypełnić w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego,

zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika albo w przypadku składania korekty deklaracji)
zł,             gr

B.3. DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKA TRANSPORTOWEGO
1. Dane dotyczące  własności albo współwłasności (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel 2. współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym  3. współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym
2. Rodzaj środka transportowego (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. samochód ciężarowy 2. ciągnik siodłowy 3. ciągnik balastowy 4. przyczepa 5. naczepa 6. autobus
3. Data pierwszej rejestracji na terytorium RP (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

4. Numer rejestracyjny pojazdu

5. Numer Identyfikacyjny VIN / nadwozia, podwozia lub ramy 1) 6. Marka, typ, model pojazdu

7. Rok produkcji

└────┴────┴────┴────┘

8. Data nabycia (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

9. Data zbycia (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
10. Data czasowego wycofania z ruchu (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

11.  Data ponownego dopuszczenia do ruchu (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

12. Data wyrejestrowania (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
13. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

(w tonach)
└────┴────┘, └──────┘

14. Masa własna ciągnika siodłowego
(w tonach)

└────┴────┘, └──────┘

15. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
(w tonach)

└────┴────┘ , └──────┘

16. Liczba osi pojazdu

└──────┘
17. Rodzaj zawieszenia (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. pneumatyczne  2. równoważne z pneumatycznym  3. inny system zawieszenia
18. Opis rodzaju zawieszenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w poz. 17 kwadratu nr 2)

19. Liczba miejsc do siedzenia (dotyczy autobusów)

└────┴────┘
20. Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne (zaznaczyć właściwe kwadraty). W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 należy zaznaczyć jeden

z kwadratów wskazanych strzałką określający rodzaj certyfikatu:

 1. certyfikat Euro (EKGONZ)         Euro 0  Euro 1  Euro 2  Euro 3  Euro 4

 2. instalacja gazowa       3. inne
21. Kwota podatku

zł,        gr
22. Kwota podatku zapłaconego (należy wypełnić w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego,

zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika albo w przypadku składania korekty deklaracji)
zł,        gr




