
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 25 września 2015 r. 

Poz. 1470 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 22 września 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, 

z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w dziale „750 – Administracja publiczna” po rozdziale „75081 System po- 

wiadamiania ratunkowego” dodaje się rozdziały 75082 i 75083 w brzmieniu: 

„75082 Działalność Biura Krajowej Informacji Podatkowej 

75083 Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego”; 

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w paragrafie „069 Wpływy z różnych opłat” w objaśnieniach do paragrafu: 

a) uchyla się tiret dziewiętnaste „opłaty za wydanie pisemnej interpretacji podatkowej przez Biura Krajowej Infor-

macji Podatkowej”, 

b) w tiret dwudziestym piątym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret dwudzieste szóste i tiret dwudzie-

ste siódme w brzmieniu: 

„– opłaty od wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) przez 

Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej, 

– opłaty od wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przez ministra właściwego do spraw finansów publicz-

nych.”. 

§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się 

od dnia 1 stycznia 2016 r. 

2. Do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2016 stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 

w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Finansów: wz. J. Cichoń 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 

1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358. 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952 oraz z 2015 r. 

poz. 931. 




