
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 6 października 2015 r. 

Poz. 1545 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 25 września 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań 
oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone 

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. 

zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji 

i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2015 r. poz. 407) w § 5: 

1) w ust. 1 w pkt 1: 

a) po lit. a dodaje się lit. aa–ac w brzmieniu: 

„aa) informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27), 

ab) informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE), 

ac) korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK),”, 

b) po lit. zb dodaje się lit. zba i zbb w brzmieniu: 

„zba) informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działal-

ności (PIT-16Z), 

zbb) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku 

dochodowego od osób fizycznych (PIT-CFC),”; 

2) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, zapewniający autentyczność deklaracji i podań, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–zbb i pkt 2, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczą-

cych podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację lub podanie:”; 

3) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, zapewniający autentyczność deklaracji, o której mowa 

w ust. 1 pkt 1 lit. zc, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika prze-

syłającego deklarację:”. 

§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastoso-

wanie do: 

1) informacji podsumowujących/korekt informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27) składanych za 

okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 30 czerwca 2015 r.; 

                                                           
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) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269 i 1311. 
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2) informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) i korekt informacji 

podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK) składanych za okresy rozlicze-

niowe rozpoczynające się po dniu 30 czerwca 2013 r.; 

3) informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności 

(PIT-16Z), w których są wykazane zdarzenia mające miejsce od dnia 1 stycznia 2015 r.; 

4) zeznań o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowe-

go od osób fizycznych (PIT-CFC) o wysokości dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2015 r. 

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

Minister Finansów: M. Szczurek 




