Warszawa, dnia 12 grudnia 2016 r.

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
DEPARTAMENT PRAWA GOSPODARCZEGO

RCL.DPG.555.392/2016
Dot.: SP/DD7.8200.6.2016

Pan
Wiesław Janczyk
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 listopada 2016 r. dotyczące przekazanego do
uzgodnień projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru
uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Rządowe
Centrum Legislacji uprzejmie zauważa, co następuje:
1. Przepis art. 45 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych nie upoważnia ministra właściwego do spraw finansów publicznych do
sformułowania w rozporządzeniu objaśnień do wzoru uproszczonego sprawozdania, o którym
mowa w art. 45 ust. 9 tej ustawy. W części zatem, w jakiej projektowane rozporządzenie
formułuje takie odrębne objaśnienia, wykracza ono poza upoważnienie ustawowe. Nie
wyklucza to jednakże możliwości ujęcia – w niezbędnym zakresie (część formułowanych
objaśnień sprowadza się do powtórzeń elementów wzoru) – elementów takich objaśnień
bezpośrednio we wzorze (jako element opisu poszczególnych pozycji wzoru formularza).
2. Tytuł części F sprawozdania należy dostosować do określenia głównego przedmiotu
sprawozdania uproszczonego wyrażonego w art. 45 ust. 9 oraz art. 45 ust. 11 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych – ma ono dotyczyć „transakcji z podmiotami
powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w
związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz
podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju
stosującym szkodliwą konkurencję podatkową” a nie transakcji lub zdarzeń z podmiotami
posiadającymi siedzibę lub zarząd na takim terytorium.

3. We wzorze uproszczonego sprawozdania w poz. 1 zasadne jest dookreślenie
identyfikatora podatkowego podatnika – analogicznie jak to ma miejsce we wzorze zeznania
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36).
Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że projekt wymaga dopracowania pod
względem redakcyjno-legislacyjnym (w tym aktualizacji metryczek publikacyjnych oraz
dostosowania uzasadnienia do treści projektu) na etapie prac komisji prawniczej.

Monika Salamończyk
Dyrektor
Departamentu Prawa Gospodarczego
w Rządowym Centrum Legislacji
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
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