
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 2 lutego 2023 r. 

Poz. 231 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA FINANSÓW
1)

 

z dnia 27 stycznia 2023 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi 

mogą być zapisane i przekazywane 

Na podstawie art. 193a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707 

oraz z 2023 r. poz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników 

danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz. U. z 2020 r. poz. 175 oraz z 2022 r. poz. 529) w § 2 

w ust. 2a w pkt 5: 

1) lit. a–d otrzymują brzmienie: 

„a) poz. 50 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28), 

b) poz. 61, 63, 65 lub 125 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 

(PIT-36) albo poz. 62, 64, 66 lub 187, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek, 

c) poz. 21 lub 26 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L), 

d) poz. 36, 38, 40 lub 72 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 

(PIT-37) albo poz. 37, 39, 41 lub 106, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,”; 

2) lit. g otrzymuje brzmienie: 

„g) poz. 36 lub 38 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)”; 

3) uchyla się lit. h. 

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

Minister Finansów: M. Rzeczkowska 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939). 


