
Art. 1. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r. o za-
sadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atników
(Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Post´powanie w sprawie nadania NIP jest
prowadzone na podstawie ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166,
Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452
oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984),
z tym ̋ e w sprawach o stwierdzenie niewa˝no-
Êci decyzji o nadaniu NIP nie stosuje si´
art. 249 i art. 338.”;

2) w art. 5:

a) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) w przypadku zak∏adów (oddzia∏ów) osób
prawnych oraz innych wyodr´bnionych jed-
nostek wewn´trznych b´dàcych podatnika-
mi — NIP oraz inne dane dotyczàce jednost-
ki macierzystej,

2) w przypadku spó∏ek cywilnych, jawnych,
partnerskich, komandytowych oraz koman-
dytowo-akcyjnych — dane dotyczàce wspól-
ników, w tym równie˝ NIP nadany poszcze-
gólnym wspólnikom,”

b) w ust. 4 skreÊla si´ wyrazy „ ; informacje zawie-
rajà dane, o których mowa w ust. 3”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. W przypadku dokonywania zg∏oszenia
identyfikacyjnego przez pe∏nomocnika lub
kuratora sàdowego do zg∏oszenia do∏àcza
si´ uwierzytelnionà lub poÊwiadczonà urz´-
dowo kopi´ pe∏nomocnictwa lub postano-
wienia sàdu. W przypadku udzielenia pe∏-
nomocnictwa wy∏àcznie do dokonania
zg∏oszenia identyfikacyjnego do zg∏oszenia
do∏àcza si´ orygina∏ pe∏nomocnictwa.

4b. Podatnicy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospo-
darczà do∏àczajà do zg∏oszenia identyfika-
cyjnego uwierzytelnione lub urz´dowo po-
Êwiadczone kopie dokumentów potwier-
dzajàcych informacje obj´te zg∏oszeniem,
w szczególnoÊci: wypisu z Krajowego Reje-

stru Sàdowego, umowy spó∏ki, dokumentu
potwierdzajàcego uprawnienie do korzy-
stania z lokalu lub nieruchomoÊci, w któ-
rych znajduje si´ siedziba, zaÊwiadczenia
o numerze identyfikacyjnym REGON, pro-
kury.”,

d) w ust. 6 po wyrazach „ust. 1—4” dodaje si´ wy-
razy „oraz ust. 4a i 4b”;

3) w art. 6:

a) w ust. 1 po wyrazach „Nr 161, poz. 1076” doda-
je si´ przecinek i wyrazy „z 1999 r. Nr 50,
poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100,
z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107,
z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56,
poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90,
poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324
oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365
i Nr 86, poz. 794”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Podatnicy podatku dochodowego od osób fi-
zycznych niewymienieni w ust. 6 dokonujà
zg∏oszenia identyfikacyjnego nie póêniej ni˝
wraz ze z∏o˝eniem pierwszego, od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, zeznania rocznego,
w terminie przewidzianym do jego z∏o˝enia,
z zastrze˝eniem art. 8.”;

4) w art. 8:

a) w ust. 1:

— w pkt 2 po wyrazie „zaliczek” dodaje si´ po
przecinku wyraz „lub”,

— dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) pobiera zaliczk´ wy∏àcznie od dochodu
z tytu∏u umowy o dzie∏o lub umowy zlece-
nia”,

b) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „ , w terminie wyzna-
czonym przez ten urzàd”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. P∏atnik dostarcza podatnikowi formularz zg∏o-
szenia identyfikacyjnego w terminie 7 dni od
dnia potràcenia pierwszej zaliczki na podatek
dochodowy lub od dnia z∏o˝enia oÊwiadcze-
nia w sprawie rozliczenia rocznego.”,

d) w ust. 5 wyrazy „30 dni” zast´puje si´ wyrazami
„14 dni”;

5) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnicy majà obowiàzek aktualizowania
danych obj´tych zg∏oszeniem identyfikacyj-
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nym przez dokonanie zg∏oszenia aktualiza-
cyjnego we w∏aÊciwym urz´dzie skarbowym
okreÊlonym w art. 4:

1) wymienieni w art. 6 ust. 1 — nie póêniej
ni˝ w terminie 14 dni od dnia, w którym
nastàpi∏a zmiana danych,

2) wymienieni w art. 6 ust. 2—7 — nie póê-
niej ni˝ w terminie 30 dni od dnia, w któ-
rym nastàpi∏a zmiana danych, z zastrze˝e-
niem ust. 1a,

3) wymienieni w art. 6 ust. 8 — wraz ze z∏o-
˝eniem pierwszej w roku podatkowym de-
klaracji podatkowej lub w terminie doko-
nania pierwszej w roku podatkowym
wp∏aty podatku.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku podatników podatku docho-
dowego od osób fizycznych, dla których
p∏atnikiem jest organ emerytalny lub rento-
wy, podatnik dokonuje zg∏oszenia aktuali-
zacyjnego za poÊrednictwem p∏atnika, któ-
ry jest obowiàzany przekazaç zg∏oszenie
urz´dowi skarbowemu w∏aÊciwemu dla po-
datnika w terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia
przez podatnika tego zg∏oszenia.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do aktualizacji danych obj´tych zg∏oszeniem
identyfikacyjnym stosuje si´ odpowiednio:

1) przepisy art. 5 ust. 4a i 4b, 

2) wzory formularzy zg∏oszeƒ identyfikacyj-
nych ustalone na podstawie art. 5 ust. 5.”;

6) w art. 10 w ust. 2:

a) skreÊla si´ pkt 2,

b) w pkt 3 skreÊla si´ wyrazy „za poÊrednictwem
p∏atnika”;

7) w art. 12:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przekszta∏cenia spó∏ki cywilnej w spó∏k´
handlowà lub spó∏ki handlowej w innà spó∏-
k´ handlowà.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do celów identyfikacji podatkowej za prze-
kszta∏cenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
uznaje si´ równie˝ wpis spó∏ki cywilnej do
rejestru na podstawie art. 26 § 4 ustawy
z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037
i z 2001 r. Nr 102, poz. 1117).”,

c) w ust. 2 po wyrazach „ust. 1” dodaje si´ wyrazy
„i ust. 1a”;

8) w art. 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na wniosek podatnika urzàd skarbowy, który
wyda∏ decyzj´ o nadaniu NIP, wydaje duplikat
decyzji o nadaniu NIP.”;

9) w art. 15 w ust. 2:

a) w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „organom kontroli
skarbowej,”

b) po pkt 1a dodaje si´ pkt 1b i 1c w brzmieniu:

„1b) jednostkom organizacyjnym kontroli skar-
bowej — w celu realizacji ich zadaƒ ustawo-
wych,

1c) komornikom sàdowym — w zwiàzku z pro-
wadzonym post´powaniem egzekucyj-
nym,”.

Art. 2. Przepis art. 1 pkt 7 lit. a) stosuje si´ równie˝
do podatników, którzy w zwiàzku z przekszta∏ceniem
dokonali zg∏oszenia identyfikacyjnego, lecz nie otrzy-
mali NIP przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Art. 1. Ustawa okreÊla zasady ochrony prawnej nie-
których us∏ug Êwiadczonych odp∏atnie drogà elektro-
nicznà opartych lub polegajàcych na dost´pie warun-
kowym. 

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) dost´p warunkowy — wszelkie Êrodki oraz przedsi´-
wzi´cia techniczne, warunkujàce korzystanie z us∏ug
chronionych przez indywidualnego us∏ugobiorc´, 

2) urzàdzenia dost´pu warunkowego — sprz´t lub
oprogramowanie, które zosta∏y zaprojektowane


