
Projekt z dnia 20 listopada 2019 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  R O Z W O J U 1 )

z dnia …. 2019 r.

w sprawie sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, 

na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

Na podstawie art. 13g ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649 i 

2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg 

podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej, 

zwanych dalej „księgami”;

2) wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą 

być zapisane i przekazywane.

§ 2. 1. Księgi mogą być przesyłane za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 

700, 730, 848 i 1590).

2. Księgi przesyłane w sposób, o którym mowa w ust. 1, są opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru ksiąg jest udostępniana w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą 

systemu teleinformatycznego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po 

przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu 

elektronicznego:

1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261). 



1) zapewnia integralność przekazanych ksiąg zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

2) zawiera datę i godzinę przekazania ksiąg i stanowi dowód doręczenia dokumentu.

§ 3. 1. Informatyczne nośniki danych, na których księgi mogą być zapisane i 

przekazywane, są:

1) oznakowane w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację nośnika;

2) przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami 

odczytującymi;

3) dostosowane do przechowywania w temperaturze 18-22°C przy wilgotności względnej 

40-50%.

2. Informatyczne nośniki danych, o których mowa w ust. 1, powinny zapewniać 

możliwość wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych 

producentów, właściwych dla danego typu nośnika.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

MINISTER ROZWOJU

JADWIGA EMILEWICZ

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
Joanna Sauter-Kunach
Dyrektor Departamentu Prawnego
/podpisano elektronicznie/
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