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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy - Ordynacja 
podatkowa oraz ustawy o opłacie 
skarbowej wraz z projektem aktu 
wykonawczego. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie proszę o nadanie priorytetu pracom nad 
wymienionym projektem ustawy, aby umożliwić podatnikom podatku 
dochodowego złożenie zeznania rocznego według nowej, uproszczonej formuły 
już za rok 2008. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Finansów. 

 

(-) Donald Tusk 



                             Projekt  

 

 

U S T A W A 

z dnia                      

o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej   

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,    

poz. 60, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 3c; 

2) w art. 80a:  

         a) § 1  otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez 

pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.”,  

         b)   po § 2 dodaje się § 2a i 2b w brzmieniu: 

„§ 2a. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków  

komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa 

podatnik, płatnik lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu        

w sprawach ewidencji podatników i płatników. 

§ 2b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej oraz wzór zawiadomienia o odwołaniu tego 

pełnomocnictwa, uwzględniając zakres pełnomocnictwa i dane identyfikujące podatnika, 

płatnika lub inkasenta oraz pełnomocnika.”.  

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 
732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 
745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.  
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Art. 2. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635,       

z późn. zm.2)) w załączniku do ustawy w części IV w kolumnie 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) jeżeli dotyczy podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej”. 

Art. 3. 1. Do zawiadomień i zgłoszeń, o których mowa w art. 3c § 1 i 2 ustawy wymienionej       

w art. 1, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy 

dotychczasowe.  

2. Podatnicy i płatnicy posiadający potwierdzenie zgodności danych zawartych w zawiadomieniu 

z danymi zawartymi w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 3c § 3 ustawy wymienionej w art. 1, 

mogą składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje podpisane przez 

pełnomocnika bez konieczności składania pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 80a § 2a 

ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 4.  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

                                                 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127,  
poz. 880 i Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 
216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.  
 



     UZASADNIENIE 
 

Projektowana ustawa zmierza do uproszczenia składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej oraz upowszechniania tej formy kontaktów podatników, płatni-

ków i inkasentów z organem podatkowym.  

Zgodnie z art. 3c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 

r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)  podatnik lub płatnik zamierzający składać deklaracje w formie 

elektronicznej: 

 1) zawiadamia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie ewidencji 

podatników i płatników oraz 

 2) wskazuje osobę lub osoby upoważnione do składania deklaracji w tej formie                     

i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym. 

Aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy są postrzegane jako bariera utrudniająca 

kontakt podatników i płatników w formie elektronicznej z organem podatkowym.  

Wobec powyższego w celu uproszczenia składania deklaracji za pomocą środków komu-

nikacji elektronicznej oraz upowszechnienia tej formy proponuje się odstąpienie od zawiada-

miania przez podatnika lub płatnika naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze składania 

deklaracji w formie elektronicznej (uchyla się art. 3c ustawy – Ordynacja podatkowa). 

Podatnik, płatnik lub inkasent nie będzie miał obowiązku zawiadamiania organu podatko-

wego o wyborze formy składania deklaracji. Obowiązek taki nie jest również nakładany na 

pełnomocnika. Złożenie przez pełnomocnika pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji 

składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie oznacza równoczesnego 

wyboru tej formy składania deklaracji. Złożenie pełnomocnictwa pozwoli  organowi podatko-

wemu zweryfikować dane osobowe pełnomocnika z danymi osoby podpisującej deklarację 

składaną w formie elektronicznej. W przypadku deklaracji podpisanej przez podatnika weryfi-

kacja ta odbywa się na podstawie deklaracji, w której zamieszczane są dane osobowe podat-

nika. Takiej możliwości nie ma w przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, gdyż 

w treści deklaracji brak jest danych pełnomocnika.  

Zmiana wprowadzona w art. 80a w § 1 ma charakter uściślający i jest związana z uchyleniem 

art. 3c Ordynacji podatkowej. W przepisie tym jednoznacznie wskazano, że deklaracja 

składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może również być podpisana przez 

pełnomocnika. Usunie to ewentualne wątpliwości, jakie mogą powstać w tym zakresie na 

skutek uchylenia art. 3c Ordynacji podatkowej, który regulował te zagadnienia.  
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Natomiast pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa podatnik, 

płatnik lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach 

ewidencji podatników i płatników, tj. naczelnikowi urzędu skarbowego określonemu w art. 4 

pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) – art. 80a § 2a 

ustawy – Ordynacja podatkowa. Będzie to odrębne pełnomocnictwo do podpisywania dekla-

racji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podatnik, płatnik lub inka-

sent, który przedłożył do organu podatkowego pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji 

składanych w formie papierowej (art. 80a § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa) musi 

przedłożyć odrębne pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środ-

ków komunikacji elektronicznej, jeżeli zamierza składać deklaracje w tej formie.  

Ponadto minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia 

wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej oraz wzór zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa, uwzględniając 

zakres pełnomocnictwa i dane identyfikujące podatnika, płatnika lub inkasenta oraz pełnomo-

cnika. Takie rozwiązanie przyczyni się do zagwarantowania bezpieczeństwa systemu e-Dek-

laracje, który obsługuje składanie deklaracji w formie elektronicznej. Niezbędnym jest, aby 

pełnomocnictwo do składania deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elek-

tronicznej zawierało informacje pozwalające w jednoznaczny sposób zidentyfikować zarówno 

podatnika, w imieniu którego składana jest deklaracja jak i pełnomocnika, który opatruje ją 

podpisem elektronicznym.  Skutki prawne, płynące z faktu pozostawania w obrocie prawnym 

dokumentów złożonych przez osoby do tego nieupoważnione, nakazują budowę precyzyjnych 

algorytmów przetwarzania danych. Zachodzi zatem potrzeba zdefiniowania pewnego mini-

mum informacji, które zapewnią skuteczność procesu przetwarzania przesłanych danych elek-

tronicznych. Pozostawienie dowolności w tym zakresie powodowałoby wątpliwości co do 

zakresu niezbędnych informacji. Dane z formularza pełnomocnictwa wprowadzane są do 

systemu e-Deklaracje. W momencie, kiedy pełnomocnik składa deklaracje w imieniu podat-

nika, system automatycznie porównuje dane  z  wprowadzonego do systemu upoważnienia    

z danymi z certyfikatu podpisu elektronicznego, którym deklaracja będzie podpisana. 

Określenie wzoru dokumentu, którym pełnomocnictwo udziela się lub odwołuje jest celowe 

także wobec planów umożliwienia składania pełnomocnictwa do składania deklaracji 
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podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez osoby posiadające 

kwalifikowany podpis elektroniczny również drogą elektroniczną.  

Jednocześnie należy mieć na uwadze art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.       

o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), zgodnie z którym opłacie 

skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 

prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, m.in. w sprawie z zakresu administracji publi-

cznej. W interesie publicznym jest upowszechnianie takich form wykonywania przez obywa-

teli swoich obowiązków, które są przyjazne dla obywateli, a jednocześnie tanie dla państwa. 

Proces wewnątrzadministracyjnej weryfikacji i obsługi deklaracji złożonej w formie elektro-

nicznej jest szybszy i znacznie mniej czasochłonny niż przy deklaracji papierowej, a to z kolei 

przekłada się na sprawniejsze, mniej kosztowne i bardziej efektywne funkcjonowanie 

administracji. W interesie publicznym jest popularyzacja zachowań umożliwiających mnie-

jsze nakłady na administrację. W celu upowszechnienia składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej i zachęcenia podatników do korzystania z tej formy 

kontaktu z urzędem skarbowym konieczne jest więc zwolnienie z opłaty skarbowej pełnomo-

cnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektro-

nicznej – zmiana ustawy o opłacie skarbowej (art. 2 projektu).  

Podatnik (płatnik) jest zobowiązany do uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa do 

podpisywania deklaracji składanych w formie papierowej (art. 80a § 2 ustawy – Ordynacja 

podatkowa). Należy dodać, że w obecnym stanie prawnym (art. 3c § 2 ustawy – Ordynacja 

podatkowa) zgłoszenie osoby upoważnionej do składania deklaracji w formie elektronicznej 

nie podlega również opłacie skarbowej. Wprowadzenie opłaty (czyli brak projektowanego 

zwolnienia) zostałoby odebrane jako kolejna bariera w upowszechnianiu składania deklaracji 

w formie elektronicznej. 

Przepis art. 80a § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, stanowi o ustanowieniu pełnomocnika do 

podpisywania deklaracji i obowiązku złożenia pełnomocnictwa w urzędzie skarbowym 

właściwym w sprawach podatku (deklaracji dotyczących tego podatku). Realizacja tego 

przepisu prowadzi więc do powstania obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej (w kwocie 17 

zł). W praktyce można się spodziewać (tak jak obecnie), że podatnik tą samą osobę ustanowi 

pełnomocnikiem zarówno do podpisywania deklaracji w formie „papierowej” (art. 80 § 2a) 

jak i deklaracji w formie elektronicznej (projektowany art. 80a § 2b). Tym samym czynność 

ustanowienia pełnomocnika w większości przypadków będzie jednorazowa, ale będzie wska-

zywać dwie formy realizacji tego pełnomocnictwa. Wewnętrzny system weryfikacji podpisu 
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elektronicznego pełnomocnika, tworzony przez Ministerstwo Finansów, wymaga jednak, aby 

pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w formie elektronicznej było składane nie         

w różnych urzędach skarbowych właściwych w sprawach poszczególnych podatków 

(deklaracji podatkowych), ale tylko jeden raz – w urzędzie skarbowym właściwym w 

sprawach ewidencji (NIP).  

Do zawiadomień i zgłoszeń, o których mowa w art. 3c § 1 i 2 ustawy wymienionej w art. 1,  

złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe 

(art. 3 ust. 1). 

Podatnicy i płatnicy posiadający potwierdzenie zgodności danych zawartych w zawiado-

mieniu z danymi zawartymi w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 3c § 3 ustawy wymienionej 

w art. 1, mogą składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje podpisane 

przez pełnomocnika bez konieczności składania pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 80a 

§ 2a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (art. 3 ust. 2). 

Projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia (art. 4). Brak vacatio legis jest 

uzasadniony potrzebą upraszczania i informatyzacji kontaktów obywateli z administracją,      

a tym samym wejście w życie ustawy z dniem ogłoszenia leży w interesie publicznym i nie 

narusza zasad demokratycznego państwa prawa. Ustawa nie nakłada też żadnych nowych 

obowiązków lub danin publicznych. Taki termin wejścia w życie umożliwi podatnikom 

podatku dochodowego złożenie w formie elektronicznej zeznań rocznych za 2008 r. przy 

nowej uproszczonej formule (uchylenia art. 3c). Należy nadmienić, że termin złożenia zeznań 

rocznych w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2008, co do zasady, upływa w 

dniu 31 marca 2009 r., natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2008 

upływa w dniu 30 kwietnia 2009 r. Wejście w życie ustawy po ww. terminach nie zrealizuje 

głównego celu ustawy, jakim jest upowszechnienie tej formy składania deklaracji,                 

w odniesieniu do zeznań rocznych w podatkach dochodowych składanych za 2008 r.  

Projekt nie zawiera przepisów technicznych. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

I. Konsultacje społeczne   

Projekt oddziałuje na podatników lub płatników zamierzających składać deklaracje w formie 

elektronicznej za pośrednictwem pełnomocnika.  

W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projekt ustawy został przekazany do opinio-

wania przez organizacje przedsiębiorców, związki zawodowe, Krajową Radę Doradców 

Podatkowych, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz związki zawodowe, w wyznaczo-

nym terminie,  nie zgłosili uwag.  

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zaakceptowała rozwiązania przedstawione w proje-

kcie. Jednocześnie zwróciła uwagę na problem funkcjonowania w postępowaniach podat-

kowych, kontroli podatkowej oraz czynnościach sprawdzających tzw. pełnomocnictw  

ogólnych. Zdaniem Krajowej Rady Doradców Podatkowych obok pełnomocnictw szczegó-

lnych, uprawniających do działania w konkretnej sprawie podatkowej, niezbędne jest 

zagwarantowanie podatnikom możliwości udzielania pełnomocnictw ogólnych, honorowa-

nych przez organy podatkowe w stosunku do wszelkich spraw podatkowych przez okres 

obowiązywania pełnomocnictw. Propozycja ta zmierza do rozszerzenia projektu w zakresie 

wykraczającym poza nowelizację przygotowaną przez Ministerstwo Finansów i nie może być 

obecnie uwzględniona; zostanie przeanalizowana w przyszłych pracach legislacyjnych.  

Ponadto tekst projektu ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, 

zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). Żaden z podmiotów zajmujących się 

działalnością lobbingową nie zgłosił, w toku prac legislacyjnych, zainteresowania niniejszym 

projektem. 

 

II. Zakres oceny skutków regulacji 

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego  

Z uwagi na fakt, iż projektowana ustawa dotyczy materii ogólnego prawa podatkowego i za-

gadnień postępowania podatkowego, uchwalenie ustawy nie spowoduje skutków finansowych 

dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego – nie spowoduje zwięk-

szenia wydatków lub zmniejszenia dochodów podmiotów sektora finansów publicznych. 
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Zwolnienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków 

elektronicznych z opłaty skarbowej nie wywoła skutku finansowego dla budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, ponieważ obecnie zgłoszenie osoby upoważnionej do składania 

deklaracji w formie elektronicznej nie podlega również opłacie skarbowej.  

Wpływ regulacji na rynek pracy – przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na rynek 

pracy. 

Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjono-

wanie przedsiębiorstw – upowszechnienie możliwości składania deklaracji w formie elektro-

nicznej będzie stanowić ułatwienie dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych.  

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny – przedmiotowy projekt nie wywiera 

wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 

III. Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej – przedmiotowy projekt nie 

pozostaje w sprzeczności z prawem Unii Europejskiej. 
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ordynacja podatkawa orax, ustawy o optade skarhowej wyrażotra na podstawie art. 2 ust' 1
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                                        Projekt  
           

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia                     2009 r. 

 
w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego 

pełnomocnictwa   
 

 
Na podstawie art. 80a § 2b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
2. Określa się wzór zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji 
składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stanowiący załącznik nr 2 do 
rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

        
           Minister   Finansów  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, 
z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, 
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888 , Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 
i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr     , poz.    . 



Uzasadnienie 
 
Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z wejściem w życie ustawy z dnia … o zmianie 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr     , poz.       ). Ustawą tą 
został dodany art. 80a § 2a ustawy - Ordynacja podatkowa, którym wprowadzono pełnomocnictwo do 
podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz 
zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa. Zgodnie z dodanym art. 80a § 2b ustawy – 
Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia, wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej oraz wzór zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa, 
uwzględniając zakres pełnomocnictwa, dane identyfikujące podatnika, płatnika lub inkasenta oraz 
pełnomocnika. 
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie ww. upoważnienia.  
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.  
Wzór zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
Przepisy rozporządzenia oddziałują na podatników, płatników inkasentów, którzy będą składać za 
pośrednictwem pełnomocnika za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje 
podpisywane podpisem elektronicznym.  
 
    



Ocena skutków regulacji  
 
 
I. Konsultacje społeczne  
W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych tekst projektu rozporządzenia zostanie przesłany do 
Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
Ponadto tekst projektu rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie BIP, zgodnie z art. 5 ustawy z 
dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 
1414).  
 
II. Zakres oceny skutków regulacji  
1) Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego – wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków 
lub zmniejszenia dochodów podmiotów sektora finansów publicznych.  

2) Wpływ regulacji na rynek pracy – przedmiotowe rozporządzenie nie wywiera wpływu na rynek 
pracy. 

3) Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw – przedmiotowe rozporządzenie nie wywiera wpływu na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

4) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny – przedmiotowe rozporządzenie nie wywiera 
wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 
III. Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej 
Materia regulowana przedmiotowym rozporządzeniem nie jest objęta zakresem prawa Unii 
Europejskiej. 
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LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika, płatnika lub inkasenta

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

 UPL-1

PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ
ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania:

Art.80a §2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm.).
Podatnik, płatnik lub inkasent zamierzający składać deklarację w formie elektronicznej.
Urząd skarbowy 1) właściwy w sprawach ewidencji podatników i płatników podatków.

A. MIEJSCE SKŁADANIA PEŁNOMOCNICTWA
2. Urząd skarbowy, do którego składane jest pełnomocnictwo

B. DANE PODATNIKA, PŁATNIKA LUB INKASENTA, KTÓRY USTANAWIA PEŁNOMOCNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną   ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

� 1. podmiot niebędący osobą fizyczną � 2. osoba fizyczna
4. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
5. Kraj 6. Województwo 7. Powiat

8. Gmina 9. Ulica 10. Nr domu 11. Nr lokalu

12. Miejscowość 13. Kod pocztowy 14. Poczta

B.3. KONTAKT
15. Telefon

16. Faks

17. E-mail

C. DANE PEŁNOMOCNIKA UPOWAŻNIONEGO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI
SKŁADANYCH ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
18. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 19. Numer Identyfikacyjny PESEL (w przypadku gdy osobie został nadany numer)

20. Nazwisko

21. Pierwsze imię 22. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA
23. Kraj 24. Województwo 25. Powiat

26. Gmina 27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu

30. Miejscowość 31. Kod pocztowy 32. Poczta

1) Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym, oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach ewidencji podatników i płatników dla podatnika lub
płatnika.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia              2009 r. (poz.      )



POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT SKŁADAJĄCY ZAWIADOMIENIE, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO
LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

UPL-1(1) 2/2

C.3. KONTAKT
33. Telefon

34. Faks

35. E-mail

C.4. OKRES OBOWIĄZYWANIA PEŁNOMOCNICTWA
36. Ważny od (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

37. Ważny do (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

38. Ważny bezterminowo (zaznaczyć kwadrat):

� tak

D. OŚWIADCZENIE PODATNIKA (PŁATNIKA LUB INKASENTA)
Oświadczam, że osobę wymienioną w części C upoważniam do podpisywania deklaracji składanych za pomocą

środków komunikacji elektronicznej.
39. Data (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

40. Podpis

E. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
41. Uwagi urzędu skarbowego

42. Identyfikator przyjmującego formularz 43. Podpis przyjmującego formularz



POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT SKŁADAJĄCY ZAWIADOMIENIE, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO
LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

OPL-1(1) 1/2

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika, płatnika lub inkasenta

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

 OPL-1

ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI
SKŁADANYCH ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania:

Art. 80a §2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm.).
Podatnik, płatnik lub inkasent zamierzający składać deklarację w formie elektronicznej.
Urząd skarbowy 1) właściwy w sprawach ewidencji podatników i płatników podatków.

A. MIEJSCE SKŁADANIA ODWOŁANIA PEŁNOMOCNICTWA
2. Urząd skarbowy, do którego jest składane odwołanie pełnomocnictwa

B. DANE PODATNIKA, PŁATNIKA LUB INKASENTA, KTÓRY ODWOŁUJE PEŁNOMOCNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną   ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

� 1. podmiot niebędący osobą fizyczną � 2. osoba fizyczna
4. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię ,data urodzenia**

B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
5. Kraj 6. Województwo 7. Powiat

8. Gmina 9. Ulica 10. Nr domu 11. Nr lokalu

12. Miejscowość 13. Kod pocztowy 14. Poczta

B.3. KONTAKT
15. Telefon

16. Faks

17. E-mail

C. DANE ODWOŁYWANEGO PEŁNOMOCNIKA UPOWAŻNIONEGO DO PODPISYWANIA
DEKLARACJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
18. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 19. Numer Identyfikacyjny PESEL (w przypadku gdy osobie został nadany numer)

20. Nazwisko

21. Pierwsze imię 22. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA
23. Kraj 24. Województwo 25. Powiat

26. Gmina 27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu

30. Miejscowość 31. Kod pocztowy 32. Poczta

1) Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym, oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach ewidencji podatników i płatników dla podatnika lub
płatnika.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia              2009 r. (poz.      )



POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT SKŁADAJĄCY ZAWIADOMIENIE, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO
LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

OPL-1(1) 2/2

C.3. KONTAKT
33. Telefon

34. Faks

35. E-mail

D. OŚWIADCZENIE PODATNIKA (PŁATNIKA LUB INKASENTA) O ODWOŁANIU
PEŁNOMOCNICTWA

Oświadczam, że z dniem └────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘  odwołuję pełnomocnictwo udzielone osobie wymienionej
(dzień - miesiąc - rok)

w części C.

36. Data (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

37. Podpis

E. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
38. Uwagi urzędu skarbowego

39. Identyfikator przyjmującego formularz 40. Podpis przyjmującego formularz


