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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 grudnia 2004 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji 
podatników i p∏atników

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lip-
ca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718,
z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959) i art. 88 ustawy z dnia 2 lip-
ca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swo-
bodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1808) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 13 paêdzier-
nika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podat-
ników (Dz. U. Nr 142, poz. 702), z uwzgl´dnieniem
zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554
i Nr 160, poz. 1083),

2) ustawà z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118),

3) ustawà z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks karny skarbowy (Dz. U.
Nr 83, poz. 931),

4) ustawà z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepe∏nosprawnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1249),

5) ustawà z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia∏a-
niu wprowadzaniu do obrotu finansowego warto-
Êci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub
nieujawnionych êróde∏ (Dz. U. Nr 116, poz. 1216,
z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r. Nr 32,
poz. 299 i Nr 180, poz. 1500),

6) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, prze-
twarzaniu i przekazywaniu informacji kryminal-
nych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81,
poz. 731),

7) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676),

8) ustawà z dnia 5 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i p∏atników (Dz. U. Nr 126, poz. 1067),

9) ustawà z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo poczto-
we (Dz. U. Nr 130, poz. 1188),

10) ustawà z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wo-
jewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie
niektórych ustaw regulujàcych zadania i kompe-

tencje organów oraz organizacj´ jednostek organi-
zacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 1302),

11) ustawà z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie usta-
wy — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2125),

12) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 93,
poz. 894),

13) ustawà z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i p∏atników (Dz. U. Nr 151, poz. 1593),

14) ustawà z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowa-
dzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) 

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 13 grudnia 2004 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 18, 19, 21 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
13 paêdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702),
które stanowià: 

„Art. 18. W ustawie z dnia 29 grudnia 1982 r.
o urz´dzie Ministra Finansów oraz urz´-
dach i izbach skarbowych (Dz. U. z 1994 r.
Nr 106, poz. 511) w art. 2 po pkt 19 doda-
je si´ pkt 19a w brzmieniu:

„19a) prowadzenie Krajowej Ewidencji
Podatników,”.

Art. 19. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o po-
datku od towarów i us∏ug oraz o podatku
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28,
poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r.
Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44,
poz. 231) w art. 9:

1) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „ , i nadaje
podatnikowi numer identyfikacyjny”;

2) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „i uzyskaç
numer identyfikacyjny”;

3) w ust. 5 skreÊla si´ pierwsze zdanie;

4) w ust. 5a po wyrazach „z rejestru” skre-
Êla si´ przecinek i wyrazy „a w przy-



padkach okreÊlonych w ust. 5 nast´-
puje równie˝ uniewa˝nienie numeru
identyfikacyjnego”;

5) w ust. 6 wyrazy „art. 14 ust. 1, 2 i 5”
zast´puje si´ wyrazami „art. 14 ust. 1
i 5”;

6) skreÊla si´ ust. 7;

7) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Podatnik zarejestrowany obowià-
zany jest umieszczaç numer iden-
tyfikacji podatkowej na fakturach
i rachunkach uproszczonych oraz
w ofertach.”;

8) skreÊla si´ ust. 10.”

„Art. 21. Do zg∏oszeƒ rejestracyjnych, o których
mowa w art. 9 ustawy wymienionej
w art. 19, wniesionych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´
dotychczasowe przepisy o podatku od to-
warów i us∏ug oraz o podatku akcyzo-
wym.”

Art. 22. „1.a) Zwalnia si´ z obowiàzku ewidencyj-
nego, na okres 4 lat, podmioty b´-
dàce wy∏àcznie podatnikami podat-
ków stanowiàcych dochody bud˝e-
tów gmin.”;

2) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi:

„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 1998 r.”;

3) art. 196 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), który stanowi:

„Art. 196. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z tym ˝e art. 182
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.”;

4) art. 17 ustawy z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce Kodeks karny skarbowy (Dz. U.
Nr 83, poz. 931), który stanowi:

„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 17 paê-
dziernika 1999 r.”;

5) art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1249),
który stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grud-
nia 2000 r., z wyjàtkiem art. 4, który wcho-
dzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

6) art. 49 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o prze-
ciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowe-
go wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z niele-
galnych lub nieujawnionych êróde∏ (Dz. U. Nr 116,
poz. 1216, z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r.
Nr 32, poz. 299 i Nr 180, poz. 1500), który stano-
wi:

„Art. 49. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem:

1) art. 3—6, art. 13 oraz art. 15, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia;

2) (skreÊlony);

3) art. 45 pkt 3 lit. b) w zakresie dotyczà-
cym art. 106 ust. 4 i 5, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 31 grudnia 2003 r.”;

7) art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji krymi-
nalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r.
Nr 81, poz. 731), który stanowi:

„Art. 76. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.”;

8) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wy-
wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi:

„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 227 i art. 233, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;

9) art. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 2002 r. o zmianie
ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podat-
ników i p∏atników (Dz. U. Nr 126, poz. 1067), które
stanowià:

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

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

10) art. 96 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo
pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188), który stanowi:

„Art. 96. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 7—12, art. 15 i art. 19, które wcho-
dzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia;

2) art. 51 i art. 52 ust. 1 i ust. 3—5, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.;

3) art. 84 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b, który
wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia;
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a) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 165 pkt 19 lit. a ustawy

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.



4) art. 84 pkt 2 lit. c, który wchodzi w ˝y-
cie z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Eu-
ropejskiej.”;

11) art. 40 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworze-
niu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz
o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zadania
i kompetencje organów oraz organizacj´ jedno-
stek organizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U.
Nr 137, poz. 1302), który stanowi:

„Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 2003 r., z wyjàtkiem:

1) art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej
w art. 8 w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, który wchodzi w ˝ycie
z dniem przystàpienia Rzeczypospoli-
tej Polskiej do Unii Europejskiej;

2) art. 5 ust. 9a i 9b oraz art. 7 ustawy wy-
mienionej w art. 15 w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3) art. 32, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia ustawy.”;

12) art. 9 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie
ustawy — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2125),
który stanowi:

„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.”;

13) art. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 93, poz. 894, Nr 254, poz. 2533 i Nr 263,
poz. 2619), który stanowi:

„Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem przystà-
pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej, z wyjàtkiem:

1) art. 42 ust. 7, art. 42c i art. 42d ustawy
wymienionej w art. 1, art. 4 pkt 2 oraz
art. 6 i art. 7, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2005 r.;

2) art. 2 pkt 4 i 5, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2005 r.”;

14) art. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie usta-
wy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatni-
ków i p∏atników (Dz. U. Nr 151, poz. 1593), który
stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2004 r.”;

15) art. 82, 83, 87 i 90 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. —
Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1808), które stanowià:

„Art. 82. 1. W terminie od dnia 1 stycznia 2005 r.
do dnia 31 maja 2006 r. podmioty wpi-
sane do rejestru przedsi´biorców
w Krajowym Rejestrze Sàdowym uzu-
pe∏nià wpis o numer identyfikacji po-
datkowej (NIP). Po up∏ywie tego termi-
nu przepis art. 24 ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Reje-
strze Sàdowym stosuje si´ odpowied-
nio.

2. Z∏o˝enie wniosku w przedmiocie wpi-
su numeru identyfikacji podatkowej
(NIP), stanowiàcego uzupe∏nienie wpi-
su w Rejestrze, nie podlega op∏acie sà-
dowej. Wpis dokonany w wyniku roz-
poznania takiego wniosku nie podlega
og∏oszeniu w Monitorze Sàdowym
i Gospodarczym.

Art. 83. W terminie do dnia 1 stycznia 2007 r.
w stosunku do podmiotów wpisanych do
rejestru urz´dowego podmiotów gospo-
darki narodowej REGON w∏aÊciwe orga-
ny statystyki publicznej uzupe∏nià z urz´-
du wpis o numer identyfikacji podatko-
wej (NIP) na podstawie danych otrzyma-
nych w trybie okreÊlonym w ustawie,
o której mowa w art. 15.”

„Art. 87. Ilekroç u˝ywa si´:

1) w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us∏ug (Dz. U.
Nr 54, poz. 535),

2) w ustawie z dnia 13 paêdziernika
1995 r. o zasadach ewidencji i identyfi-
kacji podatników i p∏atników,

3) w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Ordynacja podatkowa,

4) w ustawie z dnia 13 paêdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych

— terminu „rachunek bankowy”, w od-
niesieniu do przedsi´biorcy, o którym
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobo-
dzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, nale˝y
przez to rozumieç tak˝e rachunek tego
przedsi´biorcy w spó∏dzielczej kasie
oszcz´dnoÊciowo-kredytowej.”

„Art. 90. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.;

2) art. 15 pkt 2, art. 23 pkt 1—4, art. 69
i art. 70, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2007 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: J. Oleksy
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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1.2) Ustawa okreÊla zasady ewidencji podatni-
ków, p∏atników podatków, a tak˝e p∏atników sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne oraz ubezpieczenia zdro-
wotne, zasady i tryb nadawania numerów identyfika-
cji podatkowej oraz zasady pos∏ugiwania si´ tymi nu-
merami.

Art. 2. 1.3) Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jed-
nostki organizacyjne niemajàce osobowoÊci prawnej,
które na podstawie odr´bnych ustaw sà podatnikami,
podlegajà obowiàzkowi ewidencyjnemu oraz otrzy-
mujà numery identyfikacji podatkowej, zwane dalej
„NIP”.

2.4) Obowiàzkowi ewidencyjnemu podlegajà rów-
nie˝ inne podmioty ni˝ wymienione w ust. 1, je˝eli na
podstawie odr´bnych ustaw sà podatnikami,
a w szczególnoÊci zak∏ady (oddzia∏y) osób prawnych
oraz p∏atnicy podatków; podmioty te równie˝ otrzy-
mujà NIP.

3.4) Obowiàzkowi ewidencyjnemu podlegajà tak˝e
podmioty b´dàce, na podstawie odr´bnych ustaw,
p∏atnikami sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne lub
ubezpieczenia zdrowotne, zwane dalej „p∏atnikami
sk∏adek ubezpieczeniowych”; podmioty te równie˝
otrzymujà NIP.

Art. 3. 1.5) Ewidencji podatników, p∏atników podat-
ków i p∏atników sk∏adek ubezpieczeniowych dokonujà
naczelnicy urz´dów skarbowych6).

1a.7) 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, z póên. zm.8)), z tym ˝e w sprawach o stwier-
dzenie niewa˝noÊci decyzji o nadaniu NIP nie stosuje
si´ art. 249 i art. 338.

1b.9) W przypadku umorzenia, na podstawie
art. 338 § 1 Ordynacji podatkowej, post´powania
w sprawie stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji o nadaniu
NIP, post´powanie to wznawia si´ z urz´du.

2.10) Nadanie NIP nast´puje w drodze decyzji wy-
danej przez naczelnika urz´du skarbowego6).

3.11) NIP nie mo˝e mieç ukrytego lub jawnego cha-
rakteru znaczàcego, okreÊlajàcego pewne cechy po-
datnika, p∏atnika podatku albo p∏atnika sk∏adek ubez-
pieczeniowych.

Art. 4.12) W sprawach okreÊlonych w art. 3 w∏aÊci-
wymi naczelnikami urz´dów skarbowych sà:

1) dla podatników podatku od towarów i us∏ug, nie-
korzystajàcych ze zwolnienia od tego podatku —
naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy w spra-
wach podatku od towarów i us∏ug;
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7) Dodany przez art. 165 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1
ustawy z dnia 5 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o zasa-
dach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atników
(Dz. U. Nr 126, poz. 1067), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
24 sierpnia 2002 r.

8) 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, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228,
poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64,
poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894,
Nr 116, poz. 1205, Nr 122, poz. 1288, Nr 123, poz. 1291,
Nr 146, poz. 1546, Nr 162, poz. 1692 i Nr 173, poz. 1808.

9) Dodany przez art. 165 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

10) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 165 pkt 4 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

11) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 165 pkt 4 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 1 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 6.

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 13 grudnia
2004 r. (poz. 2681)

USTAWA

z dnia 13 paêdziernika 1995 r.

o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atników1)

———————
1) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 165 pkt 1 ustawy z dnia

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

2) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 165 pkt 2 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

3) Oznaczenie ust. 1 nadane i zmiana wprowadzona przez
art. 165 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

4) Dodany przez art. 165 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

5) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 165 pkt 4 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

6) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 14 pkt 5 ustawy z dnia
27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów
Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujà-
cych zadania i kompetencje organów oraz organizacj´ 
jednostek organizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 1302), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 
2003 r.



2) dla jednostek organizacyjnych niemajàcych oso-
bowoÊci prawnej, korzystajàcych ze zwolnienia od
podatku od towarów i us∏ug — naczelnik urz´du
skarbowego w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ jed-
nostki lub miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci;

3) dla pozosta∏ych podatników:

a) b´dàcych podatnikami podatku dochodowego
— naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy
w sprawach tego podatku, 

b) nieb´dàcych podatnikami podatku dochodowe-
go — naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania lub siedzib´
podatnika, a je˝eli podatnik nie ma miejsca za-
mieszkania lub siedziby w Polsce — naczelnik
Drugiego Urz´du Skarbowego Warszawa Âród-
mieÊcie;

4) dla p∏atników podatków oraz p∏atników sk∏adek
ubezpieczeniowych, nieb´dàcych jednoczeÊnie
podatnikami, o których mowa w pkt 1—3 — na-
czelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania lub siedzib´ p∏atnika;
w pozosta∏ych przypadkach w∏aÊciwym naczelni-
kiem urz´du skarbowego jest naczelnik Drugiego
Urz´du Skarbowego Warszawa ÂródmieÊcie.

Rozdzia∏ 2

Post´powanie w sprawie nadania numeru 
identyfikacji podatkowej

Art. 5. 1.13) Podatnicy obowiàzani sà do dokonania
zg∏oszenia identyfikacyjnego; zg∏oszenia identyfikacyj-
nego dokonuje si´ jednokrotnie, bez wzgl´du na ro-
dzaj oraz liczb´ op∏acanych przez podatnika podatków,
form´ opodatkowania, liczb´ oraz rodzaje prowadzo-
nej dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz liczb´ prowadzo-
nych przedsi´biorstw.

2. Zg∏oszenie identyfikacyjne osób fizycznych za-
wiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, dat´ i miej-
sce urodzenia, p∏eç, nazwisko rodowe, obywatelstwo
lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres
miejsca zameldowania na pobyt sta∏y lub czasowy, ro-
dzaj i numer dowodu to˝samoÊci oraz numer ewiden-
cyjny PESEL.

3.14) Zg∏oszenie identyfikacyjne podatników nieb´-
dàcych osobami fizycznymi zawiera w szczególnoÊci
pe∏nà i skróconà nazw´ (firm´), form´ organizacyjno-
-prawnà, adres siedziby, numer identyfikacyjny
REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer
nadany przez ten organ, wykaz rachunków banko-
wych, adres miejsca przechowywania dokumentacji
rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej dzia∏alno-
Êci okreÊlony wed∏ug obowiàzujàcych standardów
klasyfikacyjnych, a ponadto:

1)15) w przypadku zak∏adów (oddzia∏ów) osób praw-
nych oraz innych wyodr´bnionych jednostek we-
wn´trznych b´dàcych podatnikami — NIP oraz in-
ne dane dotyczàce jednostki macierzystej;

2)15) w przypadku spó∏ek cywilnych, jawnych, part-
nerskich, komandytowych oraz komandytowo-
-akcyjnych — dane dotyczàce wspólników,
w tym równie˝ NIP nadany poszczególnym
wspólnikom;

3)16) w przypadku podatkowych grup kapita∏owych —
dane dotyczàce spó∏ek wchodzàcych w sk∏ad gru-
py, w tym równie˝ NIP nadane tym spó∏kom.

4.17) Zg∏oszenie identyfikacyjne podatników wyko-
nujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà zawiera równie˝ in-
formacje dotyczàce tej dzia∏alnoÊci.

4a.18) W przypadku dokonywania zg∏oszenia iden-
tyfikacyjnego przez pe∏nomocnika lub kuratora sàdo-
wego do zg∏oszenia do∏àcza si´ uwierzytelnionà lub
poÊwiadczonà urz´dowo kopi´ pe∏nomocnictwa lub
postanowienia sàdu. W przypadku udzielenia pe∏no-
mocnictwa wy∏àcznie do dokonania zg∏oszenia identy-
fikacyjnego do zg∏oszenia do∏àcza si´ orygina∏ pe∏no-
mocnictwa.

4b.19) Podatnicy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospo-
darczà do∏àczajà do zg∏oszenia identyfikacyjnego
uwierzytelnione lub urz´dowo poÊwiadczone kopie
dokumentów potwierdzajàcych informacje obj´te
zg∏oszeniem, w szczególnoÊci: odpisu z Krajowego
Rejestru Sàdowego, umowy spó∏ki, dokumentu po-
twierdzajàcego uprawnienie do korzystania z lokalu
lub nieruchomoÊci, w których znajduje si´ siedziba,
zaÊwiadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
z zastrze˝eniem art. 5a ust. 2. Upowa˝niony pracownik
przyjmujàcy zg∏oszenie poÊwiadcza zgodnoÊç przed-
stawionych odpisów tych dokumentów lub w uzasad-
nionych przypadkach mo˝e sporzàdziç taki odpis, ory-
gina∏y zaÊ zwraca zg∏aszajàcemu za pokwitowaniem
na odpisach.
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———————
13) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 165 pkt 6 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
14) Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 165

pkt 6 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 1.

———————
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy

z dnia 5 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach ewi-
dencji i identyfikacji podatników i p∏atników (Dz. U.
Nr 126, poz. 1067), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 24 sierp-
nia 2002 r.

16) Dodany przez art. 165 pkt 6 lit. b tiret drugie ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

17) W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swo-
bodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1808), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 21 sierpnia
2004 r.

18) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 15.

19) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 15; w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1
ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy —
Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2125), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.



5.20) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych21), w drodze rozporzàdzenia, okreÊli wzory for-
mularzy zg∏oszeƒ identyfikacyjnych.

6.22) Przepisy ust. 1—4 oraz ust. 4a i 4b stosuje si´
odpowiednio do p∏atników podatków oraz p∏atników
sk∏adek ubezpieczeniowych.

Art. 5a.23) 1.24) Podatnicy prowadzàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà mogà z∏o˝yç zg∏oszenie identyfikacyjne
jednoczeÊnie ze z∏o˝eniem wniosku o wpis do rejestru
przedsi´biorców lub zg∏oszenia do ewidencji dzia∏al-
noÊci gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych
majàcych nadany NIP, rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà — zg∏oszenie aktualizacyjne jednocze-
Ênie ze z∏o˝eniem zg∏oszenia do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej.

1.25) Podatnicy rozpoczynajàcy dzia∏alnoÊç gospodar-
czà:

1) nieb´dàcy osobami fizycznymi — wraz z wnioskiem
o wpis do rejestru przedsi´biorców mogà z∏o˝yç zg∏o-
szenie identyfikacyjne, chyba ˝e posiadajà ju˝ NIP;

2) b´dàcy osobami fizycznymi — wraz z wnioskiem o wpis
do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej mogà z∏o˝yç
zg∏oszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne. 

2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 podatnicy
prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà sà obowiàzani
dokonaç zgodnie z art. 9 zg∏oszenia aktualizacyjnego
z podaniem w szczególnoÊci wykazu rachunków ban-
kowych oraz z∏o˝eniem uwierzytelnionej lub urz´do-
wo poÊwiadczonej kopii zaÊwiadczenia o numerze
identyfikacyjnym REGON.

Art. 6. 1.26) Podatnicy podatku od towarów i us∏ug
lub podatku akcyzowego obowiàzani sà dokonaç zg∏o-
szenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej
czynnoÊci podlegajàcej opodatkowaniu jednym z tych
podatków. Zg∏oszenia identyfikacyjnego dokonuje si´
niezale˝nie od zg∏oszenia rejestracyjnego, o którym

mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535)
oraz w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.
o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68,
poz. 623).

2. Podatnicy podatku dochodowego od osób
prawnych obowiàzani sà dokonaç zg∏oszenia identyfi-
kacyjnego nie póêniej ni˝ w terminie z∏o˝enia pierw-
szej, od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, deklaracji doty-
czàcej zaliczki na ten podatek.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do podat-
ników, którzy na mocy odr´bnych przepisów sà zwol-
nieni z obowiàzku sk∏adania deklaracji na podatek do-
chodowy od osób prawnych.

4. Jednostki organizacyjne niemajàce osobowoÊci
prawnej, nieb´dàce podatnikami podatku dochodo-
wego od osób prawnych, które:

1) zatrudniajà pracowników — dokonujà zg∏oszenia
identyfikacyjnego nie póêniej ni˝ w terminie z∏o˝e-
nia pierwszej, od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, de-
klaracji dotyczàcej zaliczek na podatek dochodowy
od osób fizycznych;

2) nie zatrudniajà pracowników — dokonujà zg∏osze-
nia identyfikacyjnego w terminie miesiàca od dnia
dokonania wpisu w ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej lub we w∏aÊciwym rejestrze.

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 4 pkt 2, wpi-
sani do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej lub w∏a-
Êciwego rejestru przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,
sk∏adajà zg∏oszenie identyfikacyjne w terminie 5 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

6.27) Podatnicy podatku dochodowego od osób fi-
zycznych, którzy samodzielnie obliczajà zaliczki na ten
podatek lub samodzielnie op∏acajà go w formach zry-
cza∏towanych, dokonujà zg∏oszenia identyfikacyjnego
nie póêniej ni˝ w terminie z∏o˝enia pierwszej, od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, deklaracji dotyczàcej tej zalicz-
ki albo dokonania wp∏aty zrycza∏towanego podatku.

7.28) 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 wejÊcia w ˝ycie ustawy, zeznania
rocznego, w terminie przewidzianym do jego z∏o˝enia,
z zastrze˝eniem art. 8.

8. Podatnicy b´dàcy wy∏àcznie podatnikami podat-
ków stanowiàcych dochody bud˝etów gmin dokonujà
zg∏oszenia identyfikacyjnego nie póêniej ni˝ w termi-
nie:

1) z∏o˝enia pierwszej deklaracji na podatek rolny, le-
Êny lub od nieruchomoÊci,
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———————
20) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 165 pkt 6 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
21) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 3 ustawy wy-

mienionej w odnoÊniku 19 jako druga.
22) Dodany przez art. 165 pkt 6 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1; ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt
2 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.

23) Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy wymienionej w odno-
Êniku 19 jako druga.

24) W brzmieniu tym obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 25.

25) W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 2 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 17, który wejdzie w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r.

26) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 93, poz. 894 i Nr 263, poz. 2619), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej.

———————
27) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 165 pkt 7 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 15.



2) dokonania pierwszej wp∏aty podatków wymienio-
nych w pkt 1

— od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

9.29) P∏atnicy podatków, niepodlegajàcy obowiàz-
kowi ewidencyjnemu jako podatnicy, dokonujà zg∏o-
szenia identyfikacyjnego nie póêniej ni˝ w terminie
przekazania do organu podatkowego pierwszej dekla-
racji podatkowej, do której sk∏adania obowiàzani sà
p∏atnicy podatków.

10.30) P∏atnicy sk∏adek ubezpieczeniowych, nie-
podlegajàcy obowiàzkowi ewidencyjnemu jako podat-
nicy ani jako p∏atnicy podatków, dokonujà zg∏oszenia
identyfikacyjnego nie póêniej ni˝ w terminach przewi-
dzianych w odr´bnych przepisach dotyczàcych termi-
nów zg∏aszania do ubezpieczeƒ spo∏ecznych lub ubez-
pieczenia zdrowotnego.

Art. 7.31) W przypadku gdy z przepisów art. 6
ust. 1—7, 9 i 10 wynikajà ró˝ne terminy dokonania
zg∏oszenia identyfikacyjnego, podatnik, p∏atnik podat-
ku oraz p∏atnik sk∏adek ubezpieczeniowych dokonuje
zg∏oszenia jeden raz, w terminie najwczeÊniejszym.

Art. 8. 1. Podatnicy podatku dochodowego od
osób fizycznych, którym p∏atnik na podstawie przepi-
sów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

1) pobiera zaliczki miesi´czne, dokonujàc zmniejsze-
nia kwot pobieranych zaliczek, lub

2)32) dokonuje rocznego rozliczenia podatku, a nie
dokonywa∏ zmniejszenia kwot zaliczek, lub

3)33) pobiera zaliczk´ wy∏àcznie od dochodu z tytu∏u
umowy o dzie∏o lub umowy zlecenia

— dokonujà zg∏oszenia identyfikacyjnego za poÊred-
nictwem tego p∏atnika.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ do podatników,
którzy uprzednio dokonali zg∏oszenia identyfikacyjne-
go.

3.34) P∏atnicy, o których mowa w ust. 1, obowiàza-
ni sà do zaopatrzenia si´ w formularze zg∏oszeƒ
w urz´dzie skarbowym w∏aÊciwym ze wzgl´du na ich
siedzib´.

4.35) P∏atnik dostarcza podatnikowi formularz zg∏o-
szenia identyfikacyjnego w terminie 7 dni od dnia po-
tràcenia pierwszej zaliczki na podatek dochodowy lub

od dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia w sprawie rozliczenia
rocznego.

5.36) Podatnik sk∏ada p∏atnikowi zg∏oszenie identy-
fikacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania formu-
larza zg∏oszenia.

6.37) P∏atnik obowiàzany jest przekazaç, w tym za
poÊrednictwem placówki pocztowej operatora pu-
blicznego, zg∏oszenie identyfikacyjne naczelnikowi
urz´du skarbowego6) w∏aÊciwemu dla podatnika,
w terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia formularza zg∏osze-
nia przez podatnika.

Art. 9. 1.38) Podatnicy majà obowiàzek aktualizo-
wania danych obj´tych zg∏oszeniem identyfikacyjnym
przez dokonanie zg∏oszenia aktualizacyjnego do w∏a-
Êciwego naczelnika urz´du skarbowego okreÊlonego
w art. 4:

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

2) wymienieni w art. 6 ust. 2—7 — nie póêniej ni˝
w terminie 30 dni od dnia, w którym nastàpi∏a
zmiana danych, z zastrze˝eniem ust. 1a;

3) wymienieni w art. 6 ust. 8 — wraz ze z∏o˝eniem
pierwszej w roku podatkowym deklaracji podatko-
wej lub w terminie dokonania pierwszej w roku
podatkowym wp∏aty podatku.

1a.39) Podatnicy podatku dochodowego od osób fi-
zycznych, dla których p∏atnikiem jest organ emerytal-
ny lub rentowy, mogà dokonaç zg∏oszenia aktualiza-
cyjnego za poÊrednictwem tego p∏atnika. P∏atnik jest
obowiàzany przekazaç zg∏oszenie naczelnikowi urz´du
skarbowego w∏aÊciwemu dla podatnika w terminie
7 dni od dnia z∏o˝enia przez podatnika tego zg∏osze-
nia.

1b.40) Podatnicy podatku dochodowego od osób
fizycznych nieprowadzàcy dzia∏alnoÊci gospodarczej,
dla których obowiàzek aktualizowania danych wynika
z faktu otrzymania dowodu osobistego, mogà doko-
naç zg∏oszenia aktualizacyjnego za poÊrednictwem or-
ganu wydajàcego dowód osobisty. Organ ten obowià-
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———————
29) W brzmieniu ustalonym przez art. 165 pkt 7 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
30) Dodany przez art. 165 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
31) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 165 pkt 8 usta-

wy, o której mowa w odnoÊniku 1.
32) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.
33) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 15.
34) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 15.
35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 15.

———————
36) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 lit. d ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 15.
37) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 78 ustawy z dnia

12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130,
poz. 1188), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 24 sierpnia
2003 r.

38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 15; zdanie wst´pne ze zmia-
nà wprowadzonà przez art. 14 pkt 2 lit. a ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 6.

39) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 15; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atni-
ków (Dz. U. Nr 151, poz. 1593), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2004 r.

40) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w odno-
Êniku 39 jako druga.



zany jest do poinformowania podatnika o obowiàzku
z∏o˝enia zg∏oszenia aktualizacyjnego oraz do przekaza-
nia zg∏oszenia naczelnikowi urz´du skarbowego w∏a-
Êciwemu dla podatnika w terminie 7 dni od dnia z∏o˝e-
nia przez podatnika tego zg∏oszenia.

2.41) Obowiàzek dokonania zg∏oszenia aktualizacyj-
nego przez podatników, o których mowa w art. 6
ust. 1, wyst´puje równie˝ w przypadku, gdy podatni-
kom tym, w wyniku utraty prawa do zwolnienia od po-
datku od towarów i us∏ug lub rezygnacji z tego prawa,
zmieni∏a si´ w∏aÊciwoÊç naczelnika urz´du skarbowe-
go; w tym przypadku zg∏oszenia aktualizacyjnego do-
konuje si´ naczelnikowi urz´du skarbowego w∏aÊci-
wemu w sprawach podatku od towarów i us∏ug, wraz
ze zg∏oszeniem rejestracyjnym, o którym mowa
w art. 9 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 142).

3.43) Aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczà-
cych podatkowych grup kapita∏owych dokonuje wska-
zana w umowie spó∏ka reprezentujàca grup´. Obowià-
zek ten jest niezale˝ny od obowiàzku aktualizacji da-
nych, który cià˝y na ka˝dej ze spó∏ek wchodzàcych
w sk∏ad podatkowej grupy kapita∏owej.

4.44) P∏atnicy podatków, niepodlegajàcy obowiàz-
kowi aktualizacji danych ewidencyjnych jako podatni-
cy, dokonujà zg∏oszenia aktualizacyjnego nie póêniej
ni˝ w — nast´pujàcym bezpoÊrednio po zaistnieniu
zdarzenia powodujàcego obowiàzek aktualizacji — ter-
minie przekazania do organu podatkowego pierwszej
deklaracji podatkowej, do sk∏adania której obowiàzani
sà p∏atnicy podatków.

5.44) Do p∏atników sk∏adek ubezpieczeniowych sto-
suje si´ odpowiednio tryb aktualizacji danych okreÊlo-
ny w ust. 1 pkt 1.

6.45) Do aktualizacji danych obj´tych zg∏oszeniem
identyfikacyjnym stosuje si´ odpowiednio:

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

2) wzory formularzy zg∏oszeƒ identyfikacyjnych usta-
lone na podstawie art. 5 ust. 5.

Art. 10. 1.46) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych21) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb

sk∏adania zg∏oszeƒ identyfikacyjnych oraz zg∏oszeƒ ak-
tualizacyjnych przez podatników, o których mowa
w art. 6 ust. 8.

2.47) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych21) mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:

1) inne, nie krótsze ni˝ przewidziane w ustawie, ter-
miny dokonywania zg∏oszenia identyfikacyjnego
i aktualizacyjnego;

2) (uchylony);48)

3)49) tryb przekazywania do naczelników urz´dów
skarbowych6) zg∏oszeƒ identyfikacyjnych oraz ak-
tualizacyjnych, dokonywanych przez podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych, z wy-
korzystaniem masowych form transmisji danych.

Rozdzia∏ 3

Zasady pos∏ugiwania si´ numerami identyfikacji 
podatkowej

Art. 11. 1. Podatnicy podajà NIP na wszelkich do-
kumentach zwiàzanych z wykonywaniem zobowiàzaƒ
podatkowych oraz niepodatkowych nale˝noÊci bud˝e-
towych, do których poboru obowiàzane sà organy po-
datkowe lub celne.

2. W sprawach dotyczàcych zobowiàzaƒ podatko-
wych oraz niepodatkowych nale˝noÊci bud˝etowych
podatnicy majà obowiàzek podawaç NIP na ˝àdanie:

1) organów administracji rzàdowej i samorzàdowej;

2) organów kontroli skarbowej;

3) przedstawicieli Najwy˝szej Izby Kontroli;

4) banków;

5) stron czynnoÊci cywilnoprawnych;

6) p∏atników oraz inkasentów podatków i niepodatko-
wych nale˝noÊci bud˝etowych.

3. P∏atnicy i inkasenci, o których mowa w ust. 2
pkt 6, obowiàzani sà ˝àdaç od podatników podania
NIP i przekazywaç go organom podatkowym.

4.50) Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki or-
ganizacyjne niemajàce osobowoÊci prawnej oraz inne
podmioty b´dàce podatnikami na podstawie przepi-
sów prawa polskiego oraz ratyfikowanych umów mi´-
dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest
stronà, w tym tak˝e majàce miejsce zamieszkania, sie-
dzib´ lub zarzàd za granicà, w przypadku uzyskania
numeru s∏u˝àcego identyfikacji dla celów podatko-

Dziennik Ustaw Nr 269 — 18875 — Poz. 2681
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41) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 2 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.
42) Odwo∏anie do art. 6 ust. 1 dotyczy∏o ustawy z dnia

8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz
o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z póên. zm.),
która utraci∏a moc z dniem 1 maja 2004 r., stosownie do
art. 175 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

43) Dodany przez art. 165 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 3
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 17.

44) Dodany przez art. 165 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

45) Dodany przez art. 165 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5
lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.

46) Oznaczenie ust. 1 nadane i zmiana wprowadzona przez
art. 165 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
47) Dodany przez art. 165 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
48) Przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 15.
49) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 15.
50) Dodany przez art. 165 pkt 11 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.



wych lub ubezpieczeƒ spo∏ecznych w innym paƒstwie,
sà obowiàzane podawaç ten numer na ˝àdanie:

1) organów podatkowych;

2) organów kontroli skarbowej i jednostek organiza-
cyjnych kontroli skarbowej;

3) p∏atników podatków;

4) organów i instytucji ubezpieczeƒ spo∏ecznych; 

5)51) podmiotów okreÊlonych w art. 42 ust. 6 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176,
z póên. zm.52)).

5.53) Faktyczny odbiorca okreÊlony w art. 42c
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, majàcy numer identy-
fikacji podatkowej nadany w paƒstwie miejsca za-
mieszkania innym ni˝ Rzeczpospolita Polska, jest obo-
wiàzany podawaç ten numer podmiotowi wyp∏acajà-
cemu okreÊlonemu w art. 42c ust. 2 tej ustawy. Pod-
miot wyp∏acajàcy jest obowiàzany ˝àdaç podania nu-
meru identyfikacji podatkowej i przekazywaç go na-
czelnikowi urz´du skarbowego w∏aÊciwemu dla opo-
datkowania osób zagranicznych. 

Art. 12. 1. NIP nadany podatnikowi nie przechodzi
na nast´pc´ prawnego, z wyjàtkiem:

1) przekszta∏cenia przedsi´biorstwa paƒstwowego
w jednoosobowà spó∏k´ Skarbu Paƒstwa lub
przedsi´biorstwa komunalnego w jednoosobowà
spó∏k´ gminy;

2)54) przekszta∏cenia spó∏ki cywilnej w spó∏k´ handlo-
wà lub spó∏ki handlowej w innà spó∏k´ handlowà.

1a.55) 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, z 2001 r.
Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229,
poz. 2276).

2.56) W przypadku zgonu lub ustania bytu prawne-
go podatnika, decyzja o nadaniu NIP wygasa z mocy
prawa, z wyjàtkiem przypadków wymienionych
w ust. 1 i ust. 1a.

3.57) Organy prowadzàce ewidencj´ ludnoÊci sà
obowiàzane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania ak-
tu zgonu, do przekazania informacji o zgonie naczelni-
kowi urz´du skarbowego w∏aÊciwemu ze wzgl´du na
ostatnie miejsce zamieszkania zmar∏ego podatnika.

3a.58) Sàdy rejestrowe sà obowiàzane, w terminie
14 dni od dnia wykreÊlenia podmiotu z rejestru przed-
si´biorców lub rejestru stowarzyszeƒ, innych organi-
zacji spo∏ecznych i zawodowych, fundacji oraz pu-
blicznych zak∏adów opieki zdrowotnej, do przekazania
informacji o wykreÊleniu naczelnikowi urz´du skarbo-
wego w∏aÊciwemu ze wzgl´du na ostatni adres siedzi-
by podmiotu.

Art. 12a.59) Przepisy niniejszego rozdzia∏u, doty-
czàce podatników, stosuje si´ odpowiednio do p∏atni-
ków podatków oraz p∏atników sk∏adek ubezpieczenio-
wych.

Rozdzia∏ 4

Rejestr podatników

Art. 13. 1. Dokumentacja zwiàzana z nadaniem NIP
oraz aktualizowaniem danych zawartych w zg∏osze-
niach identyfikacyjnych jest gromadzona i przechowy-
wana w urz´dach skarbowych.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, nie pod-
lega przekazaniu do archiwów paƒstwowych.

3.60) Na wniosek zainteresowanego naczelnik urz´-
du skarbowego6) obowiàzany jest do potwierdzenia
faktu nadania NIP podmiotowi, który nim si´ pos∏ugu-
je. Zainteresowanym mo˝e byç zarówno sam podat-
nik, którego potwierdzenie dotyczy, jak i osoba trzecia,
majàca interes prawny w z∏o˝eniu wniosku.
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51) Dodany przez art. 4 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 26, który wejdzie w ˝ycie z dniem 1 lipca
2005 r.

52) 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, 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,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619.

53) Dodany przez art. 4 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 26, który wejdzie w ˝ycie z dniem 1 lipca
2005 r.

54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 15.

———————
55) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 15.
56) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 165 pkt 12

lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1, i przez art. 1
pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.

57) W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 4 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 17.

58) Dodany przez art. 15 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 17.

59) Dodany przez art. 165 pkt 13 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.

60) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 165 pkt 14 lit. a usta-
wy, o której mowa w odnoÊniku 1.



4.61) Na wniosek podatnika naczelnik urz´du skar-
bowego6), który wyda∏ decyzj´ o nadaniu NIP, wydaje
duplikat decyzji o nadaniu NIP.

Art. 14. 1. Tworzy si´ Krajowà Ewidencj´ Podatni-
ków, prowadzonà przez ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych21).

2. Krajowa Ewidencja Podatników s∏u˝y:

1)62) gromadzeniu i weryfikacji danych wynikajàcych
ze zg∏oszeƒ identyfikacyjnych i aktualizacyjnych
podatników;

2)62) porównaniu danych wynikajàcych ze zg∏oszeƒ
identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podatników
z innymi rejestrami urz´dowymi w celu ustalenia
podatników, którzy naruszyli przepisy ustawy.

3.63) Naczelnicy urz´dów skarbowych obowiàzani
sà niezw∏ocznie przekazywaç do Krajowej Ewidencji
Podatników dane zawarte w dokumentacji, o której
mowa w art. 13 ust. 1.

Art. 15. 1.64) Dane zawarte w dokumentacji, o której
mowa w art. 13 ust. 1, sà obj´te tajemnicà skarbowà.

1a.65) Do przestrzegania tajemnicy skarbowej w za-
kresie dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 1, sà
obowiàzane osoby wymienione w art. 294 § 1 pkt 1, 4
i 5 Ordynacji podatkowej oraz s´dziowie i pracownicy
organów poÊredniczàcych w sk∏adaniu zg∏oszeƒ iden-
tyfikacyjnych i aktualizacyjnych.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, udost´pnia si´
wy∏àcznie:

1)66) sàdom, prokuratorom, organom podatkowym,
organom celnym, przedstawicielom Najwy˝szej
Izby Kontroli, Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, ˚andarmerii Wojskowej i Wojsko-
wym S∏u˝bom Informacyjnym — w zwiàzku z pro-
wadzonym post´powaniem;

1a)67) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Krymi-
nalnych w celu realizacji jego zadaƒ ustawowych;

1b)68) jednostkom organizacyjnym kontroli skarbo-
wej — w celu realizacji ich zadaƒ ustawowych;

1c)69) komornikom sàdowym i organom egzekucyj-
nym wymienionym w odr´bnych przepisach —
w zwiàzku z prowadzonym post´powaniem egze-
kucyjnym;

2) naczelnym i centralnym organom administracji
rzàdowej — w zwiàzku z post´powaniem w spra-
wie udzielenia koncesji bàdê zezwolenia na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej;

3) podatnikowi — w zakresie dotyczàcym jego nume-
ru;

4) s∏u˝bom statystyki publicznej w zakresie i dla po-
trzeb wynikajàcych z przepisów o statystyce pu-
blicznej;

5)70) Zak∏adowi Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz Paƒ-
stwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepe∏-
nosprawnych — do realizacji zadaƒ i celów okre-
Êlonych w odr´bnych ustawach;

6)71) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finanso-
wej — w celu wykonywania obowiàzków, wynika-
jàcych z przepisów o przeciwdzia∏aniu wprowa-
dzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàtko-
wych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujaw-
nionych êróde∏72);

7)73) organom prowadzàcym urz´dowe rejestry na
ich wniosek zawierajàcy dane niezb´dne do iden-
tyfikacji podatników — w zakresie NIP — w zwiàz-
ku z realizacjà ich zadaƒ ustawowych.

3. Dane zgromadzone w Krajowej Ewidencji Podat-
ników udost´pniane sà przez ministra w∏aÊciwego do
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61) Dodany przez art. 165 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.

62) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 165 pkt 15 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

63) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 14 pkt 3 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 6.

64) W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 5 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 17.

65) Dodany przez art. 15 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 17.

66) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 179 ustawy
z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74,
poz. 676), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 29 czerwca
2002 r., i przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 15.

67) Dodany przez art. 60 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gro-
madzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry-
minalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81,
poz. 731), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

———————
68) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 15.
69) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 15; w brzmieniu ustalonym przez art. 14
pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.

70) Dodany przez art. 165 pkt 16 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1; ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏no-
sprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 119,
poz. 1249), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2000 r.

71) Dodany przez art. 42 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowe-
go wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych
lub nieujawnionych êróde∏ (Dz. U. Nr 116, poz. 1216), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 czerwca 2001 r.

72) Obecnie: o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu fi-
nansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z niele-
galnych lub nieujawnionych êróde∏ oraz o przeciwdzia∏a-
niu finansowaniu terroryzmu — stosownie do art. 3 usta-
wy z dnia 27 wrzeÊnia 2002 r. o zmianie ustawy o prze-
ciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego war-
toÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nie-
ujawnionych êróde∏ (Dz. U. Nr 180, poz. 1500), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 1 grudnia 2002 r.

73) Dodany przez art. 15 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 17.



spraw finansów publicznych21). Przepis ust. 2 stosuje
si´ odpowiednio.

Art. 15a.74) Przepisy niniejszego rozdzia∏u, doty-
czàce podatników, stosuje si´ odpowiednio do p∏atni-
ków podatków oraz p∏atników sk∏adek ubezpieczenio-
wych.

Art. 15b.75) W zakresie nieuregulowanym w art. 15
stosuje si´ przepisy art. 294 § 2—5 oraz dzia∏u VIII Or-
dynacji podatkowej.

Rozdzia∏ 5

Przepisy karne

Art. 16. (uchylony).76)

Art. 17. (uchylony).76)

Rozdzia∏ 6

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 18. (pomini´ty).77)

Art. 19. (pomini´ty).77)

Art. 20. Numery identyfikacyjne nadane na pod-
stawie ustawy wymienionej w art. 19 stajà si´ NIP.
Przepis art. 8 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 21. (pomini´ty).77)

Art. 22. 1. (pomini´ty).77)

2. Minister Finansów78) mo˝e, w drodze rozporzà-
dzenia, zwolniç na czas okreÊlony niektóre grupy po-
datników z obowiàzku identyfikacyjnego.

3.79) Minister Finansów78) mo˝e, w drodze rozpo-
rzàdzenia, ze wzgl´du na ochron´ tajemnicy paƒstwo-
wej, uregulowaç odr´bnie tryb nadawania numerów
identyfikacji podatkowej oraz warunki pos∏ugiwania
si´ tymi numerami.

Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1996 r.

Dziennik Ustaw Nr 269 — 18878 — Poz. 2681

———————
74) Dodany przez art. 165 pkt 17 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
75) Dodany przez art. 15 pkt 6 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 17.
76) Przez art. 3 § 4 ustawy z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Prze-

pisy wprowadzajàce Kodeks karny skarbowy (Dz. U.
Nr 83, poz. 931), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 17 paê-
dziernika 1999 r.

77) Zamieszczony w obwieszczeniu.

———————
78) Obecnie: minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-

nych, zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 8 ustawy
z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdo-
wej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568
i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69,
poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116,
poz. 1206 i Nr 238, poz. 2390), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 kwietnia 1999 r.

79) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 165 pkt 19 lit. b usta-
wy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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