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2) Konwencji nr 133 Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy dotyczàcej pomieszczenia za∏ogi
na statku (postanowienia uzupe∏niajàce),
przyj´tej w Genewie dnia 30 paêdziernika
1970 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 107, poz. 512),

2. Tej samej karze podlega, kto wbrew
obowiàzkowi:
1) dopuszcza do zatrudnienia na statku,
w sk∏adzie jego za∏ogi, pracownika
nieposiadajàcego wa˝nej ksià˝eczki
˝eglarskiej,

3) Konwencji nr 147 Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy dotyczàcej minimalnych norm na
statkach handlowych, przyj´tej w Genewie
dnia 29 paêdziernika 1976 r. (Dz. U. z 1997 r.
Nr 72, poz. 454).”;

2) w czasie podró˝y morskiej statku zatrudnia na nim pracownika, nie wpisujàc go na list´ za∏ogi tego statku,
3) nie udziela pracownikowi przys∏ugujàcego mu urlopu wypoczynkowego,
wyrównawczego lub innych dni wolnych, o których mowa w art. 77, albo
bezpodstawnie obni˝a ich wymiar.”.

2) w art. 10 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Inspekcje, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1
lit. a) i art. 9, powinny byç poprzedzone kontrolà Paƒstwowej Inspekcji Pracy i Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej pod wzgl´dem spe∏nienia
wymagaƒ mi´dzynarodowych w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz warunków sanitarnych i zdrowotnych.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 6 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Niezale˝nie od spe∏nienia wymagaƒ, o których
mowa w ust. 1, statek mo˝e byç dopuszczony
do ˝eglugi tylko wówczas, je˝eli odpowiada
wymaganiom w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz warunków sanitarnych, okreÊlonym w:
1) Konwencji (nr 92) Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy dotyczàcej pomieszczenia za∏ogi
na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyj´tej
w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. (Dz. U.
z 1954 r. Nr 44, poz. 202),
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Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16, art. 19 ust. 4 i art. 20 ust. 3
ustawy zmienianej w art. 1 zachowujà moc do czasu
wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 16, art. 19 ust. 4 i art. 20 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym w niniejszej ustawie.
Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

2061
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 24 grudnia 2002 r.
w sprawie informacji podatkowych.
Na podstawie art. 82 § 6, art. 82a § 2 i art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:
———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378
i Nr 93, poz. 834).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. 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, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) grupy podmiotów obowiàzanych do sk∏adania informacji o umowach cywilnoprawnych albo z zakresu prawa pracy, zakres danych zawartych
w tych informacjach, a tak˝e szczegó∏owe zasady
oraz termin i tryb ich sporzàdzania i przekazywania;
2) przypadki, w których sk∏adane sà informacje podatkowe o umowach zawartych z nierezydentami, zakres tych informacji oraz szczegó∏owe zasady, termin i tryb ich sporzàdzania i przekazywania;
3) organy administracji rzàdowej i samorzàdowej
obowiàzane do przekazywania informacji podatkowych bez wezwania przez organ podatkowy, zakres
tych informacji, a tak˝e tryb ich sporzàdzania oraz
terminy przekazywania;
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4) zakres informacji o wynagrodzeniach za Êwiadczone us∏ugi (wykonywanà prac´) na rzecz osób prawnych, jednostek niemajàcych osobowoÊci prawnej
oraz osób fizycznych prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà wyp∏acanych przez podmiot b´dàcy
nierezydentem osobom fizycznym b´dàcym nierezydentami Êwiadczàcym te us∏ugi (wykonujàcym
prac´), szczegó∏owe zasady, termin oraz tryb sporzàdzania informacji.
2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „ustawie”,
rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Ordynacja podatkowa.
§ 2. 1. Na pisemne ˝àdanie organu podatkowego
informacje o zawartych umowach, o których mowa
w art. 82 § 1 pkt 1 ustawy, sà sporzàdzane i przekazywane przez:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne niemajàce
osobowoÊci prawnej, je˝eli suma nale˝noÊci albo
suma zobowiàzaƒ wynikajàca z takich umów zawartych w roku podatkowym z tym samym podmiotem przekroczy∏a równowartoÊç 10 000 euro —
w takim przypadku obowiàzek sporzàdzenia informacji dotyczy wszystkich umów zawartych z tym
podmiotem bez wzgl´du na wartoÊç nale˝noÊci lub
zobowiàzaƒ wynikajàcà z poszczególnych umów;
2) osoby fizyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà i obowiàzane do prowadzenia ksiàg podatkowych, je˝eli:
a) wartoÊç nale˝noÊci albo zobowiàzania wynikajàcego z jednorazowej umowy przekroczy∏a równowartoÊç 3 000 euro — w takim przypadku
obowiàzek sporzàdzenia informacji dotyczy tej
umowy,
b) suma nale˝noÊci albo suma zobowiàzaƒ wynikajàca z takich umów zawartych w roku podatkowym z tym samym podmiotem przekroczy∏a
równowartoÊç 10 000 euro — w takim przypadku obowiàzek sporzàdzenia informacji dotyczy
wszystkich umów zawartych z tym podmiotem,
bez wzgl´du na wartoÊç nale˝noÊci lub zobowiàzaƒ wynikajàcà z poszczególnych umów.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporzàdza
si´ za okresy wskazane w ˝àdaniu urz´du skarbowego
i przekazuje w terminie 30 dni od dnia dor´czenia ˝àdania.
3. Wzór informacji, o których mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Informacje o umowach, o których mowa
w art. 82 § 1 pkt 2 ustawy, sporzàdza si´ i przekazuje,
je˝eli:
1) jedna ze stron tej umowy, bezpoÊrednio lub poÊrednio, bierze udzia∏ w zarzàdzaniu lub kontroli drugiej
strony umowy albo posiada udzia∏ w jej kapitale
uprawniajàcy do co najmniej 5% wszystkich praw
g∏osu lub
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2) inny podmiot, nieb´dàcy stronà umowy, równoczeÊnie bierze udzia∏, bezpoÊrednio lub poÊrednio,
w zarzàdzaniu lub kontroli podmiotów b´dàcych
stronami umowy albo posiada udzia∏y w kapita∏ach tych podmiotów uprawniajàce, w ka˝dym
z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw g∏osu,
lub
3) nierezydent, b´dàcy stronà umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsi´biorstwo, oddzia∏ lub przedstawicielstwo w rozumieniu
odr´bnych przepisów
— i je˝eli podmiot obowiàzany do sporzàdzenia i przekazania informacji wiedzia∏ lub móg∏ wiedzieç, przy
zachowaniu nale˝ytej starannoÊci, o fakcie posiadania takich udzia∏ów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsi´biorstwa, oddzia∏u lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1:
1) pkt 1 i 2 — w informacjach uwzgl´dnia si´ umowy,
które zosta∏y zawarte w roku podatkowym z tym
samym nierezydentem, a suma nale˝noÊci albo suma zobowiàzaƒ wynikajàca z tych umów przekroczy∏a równowartoÊç 300 000 euro;
2) pkt 3 — w informacjach uwzgl´dnia si´ umowy,
w których jednorazowa wartoÊç nale˝noÊci albo zobowiàzaƒ przekroczy∏a równowartoÊç 5 000 euro.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporzàdza
si´ za rok podatkowy i przesy∏a si´ urz´dowi skarbowemu w∏aÊciwemu ze wzgl´du na adres siedziby albo
miejsce zamieszkania podmiotu sporzàdzajàcego informacj´, w terminie trzech miesi´cy, liczàc od zakoƒczenia tego roku podatkowego.
4. Wzór informacji, o których mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 4. 1. W informacjach, o których mowa w § 2 i 3,
uwzgl´dnia si´ wartoÊç nale˝noÊci lub zobowiàzaƒ wynikajàcà z umów sporzàdzonych w formie pisemnej
lub wartoÊç wynikajàcà z wystawionych lub otrzymanych faktur albo rachunków potwierdzajàcych zawarcie umowy.
2. OkreÊlone w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 2 wartoÊci wyra˝one w euro przelicza si´ na walut´ polskà po Êrednim
kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski, na
dzieƒ 30 wrzeÊnia roku poprzedzajàcego rok podatkowy, w którym zawarto umow´.
3. Obowiàzek, o którym mowa w § 2 i 3, nie dotyczy
umów:
1) zawartych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
2) kredytu albo po˝yczki zawartych przez banki i agencje rzàdowe z osobami wymienionymi w § 2 ust. 1;
3) obj´tych, zgodnie z odr´bnymi przepisami, tajemnicà paƒstwowà lub bankowà;
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4) zwiàzanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb
wspólnot samorzàdowych, w szczególnoÊci z us∏ugami komunalnymi.
§ 5. 1. Organy rejestrujàce pojazdy sà obowiàzane,
bez wezwania przez organ podatkowy w∏aÊciwy
w sprawach podatku od Êrodków transportowych, do
nieodp∏atnego sporzàdzania i przekazywania comiesi´cznych informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach, o których mowa w przepisach o podatkach i op∏atach lokalnych, do organu podatkowego
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub
adres siedziby nabywcy pojazdu, w terminie do 15 dnia
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym zarejestrowano lub wyrejestrowano pojazd.
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2) czas pobytu nierezydenta w kraju, wysokoÊç wynagrodzenia, form´ i termin jego wyp∏aty.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si´ w zakresie, w jakim podmiot obowiàzany do sporzàdzenia i przekazania informacji, przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci,
posiada∏ lub móg∏ posiadaç takie informacje.
3. Informacj´ sporzàdza si´ za rok podatkowy
i przesy∏a si´ urz´dowi skarbowemu w∏aÊciwemu ze
wzgl´du na adres siedziby albo miejsce zamieszkania
podmiotu sporzàdzajàcego informacj´ w terminie
trzech miesi´cy, liczàc od zakoƒczenia tego roku podatkowego.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawieraç:

4. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, okreÊla
za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

1) imi´ i nazwisko lub nazw´ (firm´) zbywcy i nabywcy, adres zamieszkania lub siedziby oraz dat´ nabycia, zarejestrowania lub wyrejestrowania pojazdu;

§ 8. 1. P∏atnicy i inkasenci, którzy potràcajà przys∏ugujàce im wynagrodzenie z tytu∏u terminowego wp∏acania podatków, sà obowiàzani do przesy∏ania informacji urz´dowi skarbowemu, któremu, zgodnie z odr´bnymi przepisami, przekazujà pobrane podatki.

2) rodzaj i typ Êrodka transportowego, rok produkcji,
numer rejestracyjny pojazdu oraz odpowiednio do
rodzaju i typu Êrodka transportowego: dopuszczalnà mas´ ca∏kowità pojazdu, mas´ w∏asnà pojazdu,
dopuszczalnà mas´ ca∏kowità zespo∏u pojazdów,
liczb´ osi, rodzaj zawieszenia, nacisk na siod∏o ciàgnika, liczb´ miejsc do siedzenia w autobusie oraz
wp∏yw pojazdu na Êrodowisko naturalne.
§ 6. Organy administracji architektoniczno-budowlanej sà obowiàzane, bez wezwania przez organ podatkowy w∏aÊciwy w sprawach podatku od nieruchomoÊci, do nieodp∏atnego przekazywania informacji, w formie odpowiednio kopii wydanych przez te organy decyzji lub kopii otrzymanych zawiadomieƒ, o:
1) pozwoleniu na budow´,
2) pozwoleniu na u˝ytkowanie obiektów budowlanych lub ich cz´Êci,
3) pozwoleniu na zmian´ sposobu u˝ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz´Êci,
4) opró˝nieniu bàdê wy∏àczeniu ca∏oÊci lub cz´Êci
obiektu budowlanego z u˝ytkowania,
5) rozbiórce obiektu budowlanego,
6) zakoƒczeniu budowy, co do których nie zg∏oszono
sprzeciwu
— do organu podatkowego w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce po∏o˝enia obiektu budowlanego, w terminie do 15 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym wydana decyzja sta∏a si´ ostateczna lub
up∏ynà∏ termin do zg∏oszenia sprzeciwu.
§ 7. 1. Informacja, o której mowa w art. 82a § 1 ustawy, powinna zawieraç:
1) dane identyfikujàce: podmiot przekazujàcy informacj´, nierezydenta i podmiot wyp∏acajàcy nierezydentowi wynagrodzenie;

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawieraç:
1) dane identyfikujàce p∏atnika lub inkasenta;
2) kwot´ pobranych podatków;
3) kwot´ wp∏aconych podatków;
4) kwot´ potràconego wynagrodzenia.
3. Informacje sà przesy∏ane bez wezwania, w terminach okreÊlonych dla sk∏adania deklaracji, na podstawie których p∏atnicy lub inkasenci dokonujà rozliczenia
pobranych podatków, a je˝eli nie sà obowiàzani do
sk∏adania tych deklaracji — w terminie okreÊlonym do
z∏o˝enia informacji o pobranych podatkach lub zaliczkach na podatek.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli w deklaracjach lub informacjach, które sà sk∏adane przez p∏atników lub inkasentów na podstawie odr´bnych przepisów, p∏atnik zamieÊci informacj´ o pobranym wynagrodzeniu w rubryce „wyjaÊnienie ró˝nicy mi´dzy
kwotà pobranego podatku a kwotà wp∏aconego podatku” lub w innej rubryce, która jest przeznaczona do zamieszczania informacji o pobranym wynagrodzeniu.
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.3)
Minister Finansów: w z. I. O˝óg
———————
3)

Zakres spraw regulowany niniejszym rozporzàdzeniem by∏
uregulowany w rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 40, poz. 463),
które w tym zakresie przestaje obowiàzywaç z dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 24 grudnia 2002 r. (poz. 2061)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2

Dziennik Ustaw Nr 240

— 15712 —

Poz. 2061

Dziennik Ustaw Nr 240

— 15713 —

Poz. 2061
Za∏àcznik nr 3

Dziennik Ustaw Nr 240

— 15714 —

Poz. 2061

