
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. 

Poz. 380 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1) 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów)  
z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu (przychodu) z tytułu 

umorzenia, zgodnie z zasadami określonymi na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) lub uchwałą, o której mowa 

w art. 59 ust. 3 tej ustawy: 

1) zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego; 

2) zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczysto-

ści ciekłych; 

3) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego; 

4) odsetek od należności, o których mowa w pkt 1–3; 

5) nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których mowa w pkt 1–4, w tym zasądzonych pra-

womocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego. 

§ 2. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 

31 grudnia 2017 r. 

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

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

 

                                                           
1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finan-

sów (Dz. U. poz. 1595). 




