
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 r. 

Poz. 2529 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 23 grudnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy  
o podatku dochodowym od osób fizycznych 

Na podstawie art. 41 ust. 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowa-

nia art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2541) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 2 w ust. 1: 

a) w pkt 1: 

– w lit. a skreśla się wyrazy „i oferowanych na rynkach zagranicznych”, 

– w lit. b skreśla się wyrazy „i oferowanych na rynkach zagranicznych”, 

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy, z tytułu wykonywania świadczeń, 

o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy, na rzecz Skarbu Państwa w związku z emisją obligacji ofe-

rowanych na rynkach zagranicznych;”; 

2) w § 4 po wyrazach „do dnia 30 czerwca 2019 r.” dodaje się wyrazy „oraz od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 

30 czerwca 2020 r.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Minister Finansów: wz. L. Skiba 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394, 1495, 1622, 1649, 1655, 

1726, 1751, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200 i 2473. 
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