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wg rozdzielnika 

Rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania oświadczenia 
płatnika w zakresie podatku u źródła 

Szanowni Państwo,

niniejszym - na zasadzie § 36 Regulaminu pracy Rady Ministrów1 - przekazuję 
Państwu do konsultacji publicznych - projekty rozporządzeń Ministra Finansów 
(MF) w sprawie sposobu przesyłania oświadczenia płatnika w zryczałtowanym 
podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych (tzw. podatku u źródła)
 i proszę o wniesienie opinii lub uwag w terminie 10 dni od daty udostepnienia 
projektów. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków 
regulacji zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces 
Legislacyjny. Projekty rozporządzeń są wpisane do wykazu prac legislacyjnych MF 
pod numerami: 689 (w zakresie CIT) i 690 (w zakresie PIT). 

Celem projektowanych rozporządzeń jest zastąpienie obowiązujących 
rozporządzeń MF z 29 grudnia 2021 roku w sprawie przesyłania oświadczenia 
emitenta i oświadczenia płatnika2. Potrzeba zastąpienia obowiązujących 
rozporządzeń nowymi rozporządzenia wynika z uchylenia - mocą ustawy z 7 
października 2022 roku3 i ze skutkiem od 1 stycznia 2023 roku - przepisów art. 26 

1 Zob. UCHWAŁĘ Nr 190 RADY MINISTRÓW z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów 
(jednolity tekst: M.P. z 2022 r., poz. 348).
2 Zob. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i 
oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  (Dz. U. z 2021 poz. 2507) i 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i 
oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 poz. 2504).
3 Zob. ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180)
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ust. 1ab-1ac ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych4 i art. 41 ust. 25-26 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych5, które dotyczyły oświadczenia 
emitenta. Projektowane zmiany co do meritum polegają na usunięciu przepisów 
obowiązujących rozporządzeń, które dotyczą sposobu przesyłania oświadczenia 
emitenta.

Rozporządzenia MF z 29 grudnia 2021 roku zachowują moc do dnia wejścia w życie 
nowych rozporządzeń, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 roku. Dlatego nowe 
rozporządzenia powinny wejście w życie nie później niż 30 czerwca 2023 roku. 
Projekty rozporządzeń przewidują, że rozporządzenia wejdą w życie po upływie 14 
dni od dnia ich ogłoszenia.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Artur Soboń
Sekretarz Stanu 

Adresaci:

1. Związek Banków Polskich

2. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

3. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

4. Konfederacja Lewiatan

5. Business Centre Club

6. Pracodawcy RP

7. Krajowa Izba Doradców Podatkowych

4 Zob. ustawę z dnia 15 lutego 1993 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2587, z 
późń. zm.) [w skrócie: ustawa o CIT].
5 Zob. ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2647, z 
późn. zm.) [w skrócie: ustawa o PIT].
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