
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r. 

Poz. 1306 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 18 sierpnia 2016 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 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i po-

dań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 2362) wprowadza się następują-

ce zmiany: 

1) w § 4: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Sposób opatrywania deklaracji i podań kwalifikowanym podpisem elektronicznym określa załącznik 

do rozporządzenia.”; 

2) w § 7 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

„13) deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia 

paliw silnikowych (VAT-14).”; 

3) w załączniku do rozporządzenia: 

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: „Sposób opatrywania deklaracji i podań kwalifikowanym podpisem elek-

tronicznym”, 

b) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Przyjmuje się następujące zasady opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym deklaracji i podań:”, 

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Algorytmem kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest Sha-1WithRSAEncryption, którego specyfi-

kacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu: identyfikator 

iso(1) member-body(2) US(840) rsadsi(113549) pkcs(1) 1 5;”, 

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

Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 

1932 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 195, 615, 846 i 1228. 
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d) w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) dla pkt 1 lit. b jako podpisany atrybut, „certyfikat podpisującego”, na który składa się treść kwalifiko-

wanego certyfikatu X.509, służącego do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby 

składającej deklarację lub podanie.”. 

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

Minister Finansów: P. Szałamacha 




