
Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 listo-
pada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu tery-
torialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb rozliczeƒ dochodów z tytu∏u udzia∏u jednostek
samorzàdu terytorialnego we wp∏ywach z podatku
dochodowego od osób prawnych, zwanego dalej
„podatkiem”, od podatników posiadajàcych zak∏a-
dy (oddzia∏y), po∏o˝one na obszarze jednostki sa-
morzàdu terytorialnego innej ni˝ jednostka samo-
rzàdu terytorialnego w∏aÊciwa dla siedziby podat-
nika, zwanych dalej „podatnikami”;

2) wzór i terminy sk∏adania przez podatników infor-
macji o zak∏adach (oddzia∏ach) oraz liczbie osób
Êwiadczàcych prac´ w poszczególnych zak∏adach
(oddzia∏ach), zwanej dalej „informacjà podatni-
ka”;

3) sposób zwrotu nadp∏aty w przekazanych jednost-
kom samorzàdu terytorialnego dochodach z tytu∏u
udzia∏u w podatku, wynikajàcej z rozliczenia rocz-
nego wp∏ywów z podatku.

§ 2. 1. Rozliczeƒ dochodów z tytu∏u udzia∏u jedno-
stek samorzàdu terytorialnego we wp∏ywach z podat-
ku dokonuje naczelnik urz´du skarbowego, w∏aÊciwy
dla podatnika, zwany dalej „naczelnikiem urz´du skar-
bowego”.

2. Rozliczenie kwoty wp∏ywów z tytu∏u podat-
ku nast´puje na podstawie danych zawartych w infor-
macjach podatników. Wzór informacji stanowi za∏àcz-
nik do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Naczelnik urz´du skarbowego przekazuje
jednostkom samorzàdu terytorialnego, na których ob-
szarze podatnicy posiadajà zak∏ady (oddzia∏y), nale˝ne
im dochody, o których mowa w § 2 ust. 1, uwzgl´dnia-
jàc dane zawarte w informacjach podatników, nie póê-
niej ni˝ w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek
wp∏ynà∏ na rachunek urz´du skarbowego.

2. W przypadku gdy kwota nale˝nych poszcze-
gólnym jednostkom samorzàdu terytorialnego docho-

dów, o których mowa w § 2 ust. 1, nie przekracza mie-
si´cznie 100 z∏, naczelnik urz´du skarbowego przeka-
zuje dochody w okresach pó∏rocznych.

§ 4. 1. Informacja podatnika zawiera:

1) wykaz zak∏adów (oddzia∏ów) podatnika, ze wskaza-
niem jednostek samorzàdu terytorialnego, na któ-
rych obszarze te zak∏ady (oddzia∏y) sà po∏o˝one;

2) liczb´ osób zatrudnionych na podstawie umowy
o prac´, Êwiadczàcych prac´ w poszczególnych za-
k∏adach (oddzia∏ach), ustalonà wed∏ug stanu:

a) na ostatni dzieƒ miesiàca, za który przypada za-
liczka na podatek — dla rozliczenia dochodów,
o których mowa w § 2 ust. 1, w trakcie roku po-
datkowego,

b) na ostatni dzieƒ roku podatkowego, za który
sk∏adane jest zeznanie o wysokoÊci dochodu
(straty), osiàgni´tego w roku podatkowym —
dla ostatecznego rozliczenia dochodów, o któ-
rych mowa w § 2 ust. 1, za ostatni miesiàc roku
podatkowego;

3) procentowy udzia∏ liczby zatrudnionych w zak∏a-
dach (oddzia∏ach), po∏o˝onych na obszarze po-
szczególnych jednostek samorzàdu terytorialne-
go, w liczbie zatrudnionych ogó∏em, stanowiàcy
podstaw´ do ustalenia przez naczelnika urz´du
skarbowego nale˝nych poszczególnym jednost-
kom samorzàdu terytorialnego dochodów, o któ-
rych mowa w § 2 ust. 1.

2. Informacja podatnika jest przekazywana na-
czelnikowi urz´du skarbowego:

1) ∏àcznie z deklaracjà albo w terminie wp∏aty zaliczki
na podatek w przypadku braku obowiàzku z∏o˝enia
deklaracji, za pierwszy miesiàc roku podatkowego;

2) ka˝dorazowo, ∏àcznie z deklaracjà albo w terminie
wp∏aty zaliczki na podatek w przypadku braku
obowiàzku z∏o˝enia deklaracji, je˝eli w trakcie roku
podatkowego wystàpià zmiany stanu zatrudnie-
nia, wp∏ywajàce na zmian´ procentowego udzia∏u
liczby zatrudnionych w zak∏adach (oddzia∏ach) po-
∏o˝onych na terenie danej jednostki samorzàdu te-
rytorialnego, w liczbie zatrudnionych ogó∏em;

3) ∏àcznie z rocznym zeznaniem podatkowym, za
ostatni miesiàc roku podatkowego.

§ 5. Liczb´ osób zatrudnionych w zak∏adzie (od-
dziale) podatnika ustala si´, bioràc pod uwag´ miejsce
Êwiadczenia pracy, wynikajàce z umowy o prac´,
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1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie rozliczeƒ dochodów z tytu∏u udzia∏u jednostek samorzàdu terytorialnego 
we wp∏ywach z podatku dochodowego od osób prawnych



zgodnie z zasadami metodycznymi statystyki, okreÊlo-
nymi w odr´bnych przepisach.

§ 6. Naczelnik urz´du skarbowego przekazuje jed-
nostkom samorzàdu terytorialnego, za ka˝de pó∏rocze
w terminie 40 dni od jego up∏ywu, informacje zawie-
rajàce dane, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3, wraz
z informacjami o stanie i terminach realizacji ich do-
chodów, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 7. 1. Nadp∏at´ w przekazanych danym jednost-
kom samorzàdu terytorialnego dochodach, o których
mowa w § 2 ust. 1, wynikajàcà z rozliczenia rocznego
wp∏ywów z podatku, potràca si´ z dochodów z tytu∏u

udzia∏u w podatku, nale˝nych tym jednostkom samo-
rzàdu terytorialnego za najbli˝sze trzy miesiàce.

2. W przypadku braku mo˝liwoÊci potràcenia
nadp∏aty, o której mowa w ust. 1, jednostka samorzà-
du terytorialnego dokonuje jej zwrotu w szeÊciu kolej-
nych, równych ratach miesi´cznych, poczynajàc od
20 dnia od daty otrzymania w tej sprawie zawiadomie-
nia naczelnika urz´du skarbowego.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Finansów: w z. E. Mucha 
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2003 r. (poz. 2228)
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