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Dnia 25 maja 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów przedstawił projekt nowego rozporządzenia 

w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, 

którymi powinny być opatrzone. 

Ten projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 3b 

§ 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.   

Obecnie zakres spraw dotyczących sposobu przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej reguluje rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 

sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi 

powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 2362, z późn. zm.). 

Jak zaznaczył ustawodawca w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, w związku z potrzebą 

dalszego upowszechniania składania deklaracji i podań bez konieczności stosowania podpisu 

kwalifikowanego konieczne stało się wprowadzenie znaczących zmian w stosunku do 

obowiązującego obecnie stanu prawnego.  

Ze względu na zakres tych zmian zrezygnowano z opracowywania projektu rozporządzenia 

nowelizującego dotychczasowy akt prawny, na rzecz nowego rozporządzenia, kierując się 

potrzebą zapewnienia przejrzystości i spójności regulacji. 

Nowe rozporządzenie umożliwi przesyłanie szeregu deklaracji i podań bez konieczności 

stosowania podpisu kwalifikowanego, w tym następujących dokumentów:  

- deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8, VAT-9M), 

- deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych 

środków transportu (VAT-10), 

- deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka 

transportu (VAT-11), 
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- skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych 

opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), 

- wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o 

wydanie upoważnienia do odbioru banderol, 

- informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1), 

- i zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R). 

Źródło tekstu: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/758457,Wiecej-deklaracji-podatkowych-bez-podpisu-

kwalifikowanego.html 


