Warszawa, dnia 05 grudnia 2016 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI
DP-WLII.0210.926.2016

Pan
Wiesław Janczyk
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Szanowny Panie Ministrze,
odpowiadając na pismo z dnia 17 listopada 2016 r. (znak: SP/DD7.8200.6.2016) dotyczące
projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów: w sprawie określenia wzoru
uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz w
sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego
od osób fizycznych, przedstawiam uwagę Ministerstwa Cyfryzacji, która dotyczy obydwu ww.
projektów.
Do każdego z opiniowanych projektów załączono dokument o nieokreślonym statusie
(nie opisany jako załącznik do rozporządzenia) zawierający objaśnienia co do sposobu
wypełniania sprawozdania. Nie negując, co do zasady, konieczności przygotowania objaśnień
i przekazania ich do wiadomości podatników, zwracam uwagę, że delegacje zawarte w art. 27
ust. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. z 2014 r. poz. 851, z późn.zm.) oraz w art. 45 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) upoważniają
ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia,
wyłącznie wzoru uproszczonego sprawozdania - w przeciwieństwie do innych przepisów prawa
podatkowego na podstawie których określane są wzory formularzy. Tytułem przykładu można
wskazać art. 44d ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy art. 28a ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, w których delegacje ustawowe do określenia
wzorów zawierają frazę „wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania”.
W związku z powyższym, dokumenty zawierające objaśnienia co do sposobu
wypełniania sprawozdań nie mogą być traktowane jako integralne części projektowanych
aktów prawnych i nie powinny być przedmiotem prac legislacyjnych. Jeżeli dokumenty te są
informacją dla zobowiązanych do składania sprawozdań, która będzie upubliczniona jako
instrukcja wypełnienia formularzy, publikowana w BIP Ministra Finansów wydaje się, że taka
informacja powinna być zamieszczona w uzasadnieniu projektów rozporządzeń, a dokumenty
te mogą być wtedy informacyjnie załączone do projektów rozporządzeń, ale jako
niepodlegające procesowi legislacyjnemu.
Z poważaniem,
z up. Marek Zagórski
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Cyfryzacji

/podpisano elektronicznie/
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