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Ustawa 
z 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa

 (j.t. Dz.U z 2015 r., poz. 613; ost. zm. Dz.U. z 2016, poz. 2261)*

* Tabela uwzględnia zmiany wprowadzone w Ordynacji podatkowej:
– ustawą z 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2261)
– ustawą z 2 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r., poz. 2255),
– ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 2024),
– ustawą z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948),
– ustawą z 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1933),
– ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 2184),
–  ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. poz. 1932),
– ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1923),
– ustawą z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579),
–  ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1311),
oraz wynikające z:
– obwieszczenia Ministra Finansów z 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z 2016 r., poz. 797),
– obwieszczenia Ministra Finansów z 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z 2016 r., poz. 796).
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Art. 3. [Definicje] 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 14)  portalu podatkowym – rozumie się przez to system teleinformatyczny admini-
stracji podatkowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnika-
mi, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami 
trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz do-
ręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej;

Art. 3. [Definicje] 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 14)  portalu podatkowym – rozumie się przez to system teleinformatyczny admi-
nistracji skarbowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnika-
mi, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami 
trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz do-
ręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej;

 15)  podaniu lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo – rozumie się przez to doku-
ment elektroniczny będący kopią elektroniczną podania lub deklaracji, złożo-
nych w jednostkach organizacyjnych administracji podatkowej w postaci innej 
niż elektroniczna, który został wprowadzony do systemu teleinformatycznego 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób zapewniający 
niezaprzeczalność i integralność odwzorowanych danych.

 15)  podaniu lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo – rozumie się przez to doku-
ment elektroniczny będący kopią elektroniczną podania lub deklaracji, złożo-
nych w jednostkach organizacyjnych administracji skarbowej w postaci innej niż 
elektroniczna, który został wprowadzony do systemu teleinformatycznego Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej w sposób zapewniający niezaprzeczalność 
i integralność odwzorowanych danych.
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Komentarz: Zmiany w art. 3 pkt 14 i 15 zostały wprowadzone ustawą z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1948). Weszły w życie 1 marca 2017 r.
Zmiana polega na modyfikacji nazewnictwa organów podatkowych i dostosowanie go do nazewnictwa i nowej organizacji administracji skarbowej (połączenie administracji po-
datkowej, skarbowej i celnej), wprowadzonego przez ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (pkt 14). Zmiana wiąże się też z nowym podziałem kompetencji przyjętym przez 
ustawę o KAS i powołaniem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz przejęciem przez ten organ kompetencji Ministra Finansów (pkt 15).

Art. 3a. [Forma elektroniczna deklaracji] 
(…) § 2. Organ podatkowy, elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycz-

nego administracji podatkowej lub portal podatkowy potwierdzają, w formie dokumentu 
elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Art. 3a. [Forma elektroniczna deklaracji] 
(…) § 2. Organ podatkowy, elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycz-

nego administracji skarbowej lub portal podatkowy potwierdzają, w formie dokumentu 
elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Komentarz: Zmiany w art. 3a zostały wprowadzone ustawą z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1948). Wchodzą w życie 1 marca 2017 r. Zmiana polega na dostosowaniu nazewnictwa do nowej ustawy o KAS. Od 1 marca 2017 r. administrację podatkową zastępuje bowiem 
administracja skarbowa.

Art. 3b. [Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej]
(…) § 3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w § 2, minister właściwy do spraw 

finansów publicznych powinien uwzględnić:
(...) 2)  limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wy-

nikających z deklaracji i rodzaj podatku, którego dotyczy deklaracja, a także wymaga-
nia dla poszczególnych rodzajów podpisu określone w przepisach o podpisie elektro-
nicznym, w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu i znakowania czasem.

Art. 3b. [Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej] 
(…) § 3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w § 2, minister właściwy do spraw 

finansów publicznych powinien uwzględnić:
(…) 2)  limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wy-

nikających z deklaracji i rodzaj podatku, którego dotyczy deklaracja, a także wyma-
gania dla poszczególnych rodzajów podpisu elektronicznego, w szczególności do-
tyczące weryfikacji podpisu i kwalifikowanych elektronicznych znaczników czasu.

Komentarz: Art. 3b został zmieniony przez ustawę z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579). Zmiana weszła w życie 
7 października 2016 r. Ustawa ta zmieniła siatkę pojęciową funkcjonującą dotychczas w wielu aktach prawnych, m.in. w Ordynacji podatkowej. Dotyczy to w szczególności zastą-
pienia „bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym” przez „kwalifikowany podpis elektroniczny” oraz „znakowania czasem” 
przez „kwalifikowany znacznik czasu”. 

Art. 3f. [Portal podatkowy] 
§ 1. Identyfikacja podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz 

osób trzecich na portalu podatkowym następuje przez zastosowanie kwalifikowanego 
certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. 
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub przez 
zastosowanie profilu zaufanego ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Art. 3f. [Portal podatkowy] 
§ 1. Uwierzytelnianie podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych 

oraz osób trzecich na portalu podatkowym wymaga użycia danych weryfikowanych za 
pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego 
ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Komentarz: Art. 3f § 1 został zmieniony ustawą z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579). Zmiana weszła w życie 7 paź-
dziernika 2016 r. Ustawa ta zmieniła siatkę pojęciową funkcjonującą dotychczas w wielu aktach prawnych, m.in. w Ordynacji podatkowej. Dotyczy to w szczególności zastąpienia 
„bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym” przez „kwalifikowany podpis elektroniczny” oraz „znakowania czasem” przez 
„kwalifikowany znacznik czasu”. 
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