Projekt z dnia 1 lipca 2008 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia

2008 r.

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych
dochodów (przychodów)

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządza się zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od
nagród przyznanych przez krajowe i zagraniczne organy władzy i ich urzędy, w tym jednostki
organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, krajowe, zagraniczne i
międzynarodowe organizacje (instytucje) oraz ich organy za wybitne osiągnięcia z dziedziny
nauki, kultury i sztuki oraz z tytułu działalności na rzecz praw człowieka, w części
przekazanej przez podatnika na rzecz instytucji realizującej cele określone w art. 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,
poz. 873, z późn. zm.3)).
§ 2.
Zaniechanie, o którym mowa w § 1, stosuje się, jeżeli:
1) wysokość przekazanej kwoty na rzecz instytucji realizującej cele, o których mowa w art. 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego, jest
udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej instytucji, a w
przypadku nagrody innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość
przekazanej nagrody oraz oświadczeniem obdarowanej instytucji o jej przyjęciu,
1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr
195, poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr
94, poz. 651.

2) kwota, o której mowa w pkt 1, została przekazana najpóźniej do upływu terminu dla
złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn.
zm.4)), składanego za rok podatkowy, w którym otrzymano nagrodę.
§ 3.
Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów)
uzyskanych od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER FINANSÓW

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr
8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz.
1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz.
199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182,
Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz.
391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268,
Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz.
2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116,
poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263,
poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz.
732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366,
Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz.
1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz.
658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i
Nr 211, poz. 1549 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 623.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów
publicznych w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem
podatników, może zaniechać w całości lub w części poboru podatku, określając rodzaj
podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których zaniechanie
dotyczy.
Projektowane rozporządzenie dotyczy zaniechania poboru podatku dochodowego od osób
fizycznych od nagród uzyskanych przez podatnika za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki,
kultury i sztuki, oraz z tytułu działalności na rzecz praw człowieka, w części przekazanej
przez podatnika na rzecz instytucji realizującej cele określone w art. 4 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Obecnie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) wolna od
podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i
emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz
konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród
związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród
nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą
premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez
niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
Nagrody, które nie mieszczą się w dyspozycji powołanego przepisu podlegają
opodatkowaniu.
Przedmiotowy przepis nie obejmuje zatem prestiżowych nagród, np. Nagrody Nobla oraz
nagród uznawanych za jej odpowiedniki, tj. Nagrody Abela (Abla), Nagrody Turinga,
Nagrody Templetona, Nagrody Rigkt Livelihood.
Bardzo często osoby otrzymujące te prestiżowe nagrody przekazują jej zasadniczą część na
cele społeczne. Z tych względów zaproponowano objęcie zwolnieniem przedmiotowym
nagród w części przeznaczonej na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (§ 1 projektu).
§ 2 projektu rozporządzenia, określa warunki jakie należy spełnić aby skorzystać z
zaniechania. Warunkami tymi są:
• udokumentowanie przekazania nagrody dowodem wpłaty na rachunek bankowy
obdarowanej instytucji, a w przypadku nagrody innej niż pieniężna - dokumentem, z
którego wynikać będzie wartość przekazanej nagrody oraz oświadczeniem obdarowanej
instytucji o jej przyjęciu,
• przekazanie nagrody najpóźniej do upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, o
którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
składanego za rok podatkowy, w którym otrzymano nagrodę.
W ocenie Ministra Finansów zaniechanie poboru podatku obejmujące określone powyżej
przychody jest uzasadnione nie tylko z punktu widzenia interesu osoby nagrodzonej, ale
istotne z punktu widzenia interesu publicznego i wizerunku państwa.
Ponadto proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia i miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia
2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Rozwiązanie zaproponowane w projekcie jest tymczasowe,

gdyż w projektowanej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do
katalogu zwolnień przedmiotowych zawartych w art. 21 wprowadza się zwolnienie z
opodatkowania przedmiotowych nagród.
Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu
i Samorządu Terytorialnego. W dniu
2008 r. projekt rozporządzenia był przedmiotem
prac Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego. Zespół……………
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Ocena skutków regulacji rozporządzenia (OSR)
Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny - przedmiotowy akt normatywny będzie
oddziaływał na osoby fizyczne oraz instytucje realizujące cele określone w art. 4 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje społeczne – projekt nie został poddany konsultacjom społecznym; zawiera
korzystne postanowienia i dotyczy wąskiej grupy podatników.
Jednocześnie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia
zamieszczono na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.
Od tego momentu każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem
rozporządzenia (art. 7 ust. 1 ww. ustawy).
W ramach przedmiotowych konsultacji zgłosiło ……………zainteresowania pracami nad
projektem.
Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety
jednostek samorządu terytorialnego – rozporządzenie wpłynie na zmniejszenie dochodów
budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Nie jest możliwe oszacowanie skutków proponowanego zaniechania, jednakże przy
założeniu, że wartość przekazanych przez osoby fizyczne darowizn na rzecz organizacji
pożytku publicznego wyniesie 10 mln zł, skutek zaniechania poboru podatku
dochodowego od osób fizycznych szacuje się na ok. 3,5 mln zł.
Wpływ regulacji na rynek pracy – przedmiotowe rozporządzenie może wpłynąć pośrednio
na rynek pracy. Dotyczy bowiem instytucji realizujących cele określone w art. 4 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i może przykładowo pomagać osobom
bezrobotnym w zdobyciu nowych kwalifikacji czy też zatrudnienia.
Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw – brak wpływu na konkurencyjność gospodarki, w tym
na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny – proponowane rozporządzenie
pośrednio może wpłynąć na rozwój regionów wiejskich i małych miast, z uwagi na to,
iż instytucje które otrzymają te środki mogą przeznaczyć je na pomoc osobom
bezrobotnym, co może prowadzić do zmniejszenia bezrobocia i poprawy sytuacji na
lokalnych rynkach pracy.
Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej – proponowane rozporządzenie
jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

