
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 5 lutego 2020 r. 

Poz. 179 

 

USTAWA 

z dnia 9 stycznia 2020 r. 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, 

z późn. zm.1)) w art. 45cd w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi, z wyjąt-

kiem podatnika składającego zeznanie w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami 

specjalnymi produkcji rolnej oraz podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku, za pośrednictwem portalu po-

datkowego zeznania, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1, uwzględniając w nich dane będące w posia-

daniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane:”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, 1495, 1649 i 2200) w art. 21c w ust. 1 po wyrazach „udostęp-

nia podatnikowi” dodaje się wyrazy „ , z wyjątkiem podatnika składającego zeznanie w związku z prowadzoną pozarolniczą 

działalnością gospodarczą oraz podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku,”. 

Art. 3. Przepisy art. 45cd ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 21c 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) 

uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2020 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 

 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394, 1495, 1622, 1649, 1655, 1726, 

1751, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200 i 2473. 




