
      

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. 

Poz. 1147 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 29 lipca 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku 
dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób 

fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się 

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. 

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników 

podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 246, poz. 1469), 

z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) 

podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1274). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządze-

nia Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku 

dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych 

i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1274), który stanowi:  

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 

Minister Finansów: wz. J. Cichoń 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1147 

 

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów 

z dnia 29 lipca 2015 r. (poz. 1147) 

 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 4 listopada 2011 r. 

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 

699 i 978) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów): 

1) osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i spółek nieposiadających osobowości 

prawnej, niemających siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami pra-

wa podatkowego państwa, na terytorium którego mają siedzibę lub zarząd, są traktowane jak osoby prawne 

i podlegają w tym państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, niezależnie od 

miejsca ich osiągania 

– uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w latach 2011–2015 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a także z odpłatnego zbycia tych obligacji. 

§ 2.2) 
Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych do dnia 

31 grudnia 2030 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
3)

. 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku docho-

dowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1274), które weszło w życie z dniem 

8 października 2014 r. 
3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 listopada 2011 r. 




