
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie Dziennika Gazety Prawnej w sprawie 
podpisywania e-deklaracji  przez płatników i biura rachunkowe *) 

 

Kryterium pięciu podatników, o którym mowa w projekcie ww. ustawy, ma znaczenie 
jedynie dla ustalenia czy płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych lub podmiot 
niepełniący funkcji płatnika w tym podatku, ma prawo do składania deklaracji 
podatkowych w formie papierowej (nie dotyczy deklaracji składanych za 
pośrednictwem biura rachunkowego).  

Powyższe kryterium nie determinuje natomiast sposobu podpisywania składanych 
deklaracji. 

O rodzaju stosowanego podpisu będzie decydować, to czy składającym informację jest 
osoba fizyczna czy też podmiot niebędący osobą fizyczną (np. osoba prawna, jednostka 
organizacyjna niemająca osobowości prawnej). Dla składających będących osobami 
fizycznymi przewiduje się wprowadzenie możliwości podpisywania e-deklaracji danymi 
autoryzującymi. Możliwość ta zostanie wprowadzona w drodze rozporządzenia Ministra 
Finansów, o którym mowa w art. 3b ust. 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, tak jak 
obecnie ma to już miejsce w odniesieniu do zeznań podatkowych składanych przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.  

Jednocześnie należy zauważyć, że przepisy projektowanej ustawy wprost nie regulują 
kwestii podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w tym ewentualne ich wysyłanie poprzez e-PUAP. Nakładają jedynie 
obowiązek składania deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej zgodnie z odrębnymi przepisami. Tymi odrębnymi przepisami są 
przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa oraz akty wykonawcze wydane na jej 
podstawie.  
 
Mając powyższe na uwadze Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, że korzystanie 
z danych autoryzujących do składania e-deklaracji jest możliwe w przypadku 
wykonywania tej czynności osobiście. Pracownik biura rachunkowego, upoważniony 
przez podatnika z wykorzystaniem druku UPL-1, może składać elektroniczne deklaracje 
podatkowe wyłącznie z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  
 
Składanie tego typu deklaracji podatkowych drogą elektroniczną z upoważnienia innych 
podmiotów bez stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, będzie możliwe 
po uruchomieniu Portalu podatkowego w zakresie deklaracji podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Do uwierzytelnianie danych osoby zakładającej konto użytkownika 
Portalu podatkowego wykorzystywany będzie profil zaufany ePUAP lub dane certyfikatu 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
 
 
Z poważaniem, 
 
Wydział Prasowy 
Biuro Ministra 
 

*) Odpowiedź dotyczy składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, po wejściu w życie zmian przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie 



ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (projekt 
udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji, link: 
 http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/204550) 
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