
UZASADNIENIE 

 

Wydanie rozporządzenia w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej 

stanowi wykonanie delegacji ustawowej z art. 14r § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), upoważniającej ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru 

wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej. 

Projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące obecnie w tym zakresie – rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie 

interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (Dz. U. poz. 

353). 

Proponowane zmiany mają przede wszystkim na celu dostosowanie wzoru wniosku do 

regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie 

informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694) 

i ułatwienie wnioskującym określenia dokładnego zakresu wymaganych danych.  

W związku z nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi we wzorze formularza ORD-WS 

proponuje się dodanie rubryki I zawierającej elementy transgraniczne stanu faktycznego lub 

zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku. W poszczególnych częściach rubryki I formularz 

przewiduje możliwość uwzględnienia danych dotyczących: i) osób fizycznych ii) osób 

prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej iii) zagranicznego 

zakładu iv) państwa lub terytorium wystąpienia skutków transgranicznych transakcji. W tym 

zakresie wzór formularza odpowiada aktualnemu brzmieniu art. 14b § 3a Ordynacji 

Podatkowej, zgodnie z którym w przypadku gdy przedstawiony we wniosku o wydanie 

interpretacji indywidualnej stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmuje transakcję, zespół 

transakcji lub inne zdarzenia: 

1) z udziałem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 

osobowości prawnej: 

a) które mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

b) które prowadzą działalność gospodarczą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za 

pośrednictwem zagranicznego zakładu, a transakcja, zespół transakcji lub inne 

zdarzenia stanowią część lub całość działalności gospodarczej zagranicznego zakładu, 

lub 

c) będących stronami transakcji, zespołu transakcji lub uczestnikami zdarzenia mającymi 

miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w więcej niż jednym państwie lub 

terytorium, lub 

2) mające skutki transgraniczne 

- składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest obowiązany również do 

wskazania odpowiednio państwa lub terytorium miejsca zamieszkania tej osoby fizycznej, 
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danych identyfikujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej, w tym państwa lub terytorium ich siedziby, zarządu lub położenia tego zagranicznego 

zakładu, lub państwa lub terytorium, w których te skutki transgraniczne wystąpiły lub mogą 

wystąpić. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ważny interes 

państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady 

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych. Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi 

notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej – materia regulowana przedmiotowym 

rozporządzeniem nie jest objęta zakresem Unii Europejskiej. Projekt nie wymaga zasięgnięcia 

opinii, dokonania konsultacji oraz uzgodnienia z właściwymi organami  i instytucjami Unii 

Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym. 

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

procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 

Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 

2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

 

 

 

 

 


