
                              

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 grudnia 2022 r. 

Poz. 2565 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA FINANSÓW
1)

 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) 

otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, 

w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 

z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od środków otrzymanych przez 

osoby fizyczne, które zostały przeznaczone z funduszu leśnego, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 

1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672, 1726 i 2311), na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym 

zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie 

gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., określonych w załączniku do rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 

2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (w brzmieniu  

z dnia 18 sierpnia 2017 r., Dz. U. poz. 1547 i 1584) oraz w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

24 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje 

się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (w brzmieniu z dnia 25 sierpnia 2017 r., 

Dz. U. poz. 1583). 

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od dnia 1 stycz-

nia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: M. Rzeczkowska 

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

Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328 oraz 

z 2022 r. poz. 835, 974, 1265, 1301, 1933 i 2180. 


