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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 grudnia 2002 r.

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przy-
chodów) oraz zwolnienia niektórych grup p∏atników z obowiàzku pobrania podatku.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i 2 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. Zarzàdza si´ zaniechanie poboru podatku
dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przy-
chodów) z tytu∏u diet i innych nale˝noÊci zwiàzanych
z podró˝à, otrzymywanych przez:

1) cz∏onków zwiàzków zawodowych, organizacji pra-
codawców, samorzàdów zawodowych i gospodar-
czych, w zwiàzku z realizacjà przez tych cz∏onków
celów statutowych wymienionych organizacji dzia-
∏ajàcych zgodnie z ustawami regulujàcymi zasady
ich tworzenia i funkcjonowania,

2) osoby dzia∏ajàce w imieniu osób prawnych b´dà-
cych cz∏onkami organizacji wymienionych w pkt 1,
realizujàce cele statutowe tych organizacji,

3) osoby wymienione w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od

———————
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.

osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176,
z póên. zm.3)) pe∏niàce swoje obowiàzki na podsta-
wie wyboru (powo∏ania) dokonanego zgodnie
z odr´bnymi przepisami

— do kwoty okreÊlonej w przepisach w sprawie wyso-
koÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci przys∏ugu-
jàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej
lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu-
∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju oraz poza gra-
nicami kraju.

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w §1 pkt 2, ma za-
stosowanie do diet i innych nale˝noÊci zwiàzanych
z podró˝à, wyp∏acanych albo przez organizacj´ wymie-
nionà w § 1 pkt 1, albo przez osob´ prawnà, o której
mowa w § 1 pkt 2.

§ 3. Zwalnia si´ p∏atników, o których mowa
w art. 41 ust. 1 ustawy, o której mowa w §1 pkt 3, od

poboru podatku od dochodów (przychodów) wymie-
nionych w § 1.

§ 4. Przepisy § 1—3 majà zastosowanie do docho-
dów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia
2003 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Finansów: w z. I. O˝óg
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———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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 oraz 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.


