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Źródło: 
Zmiana w związku z art. 47 ustawy z dnia 15 
września 2017 r. o Narodowym Instytucie 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego. Zgodnie z tym zapisem 
przepisy wydane na podstawie art. 10a ust. 6 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie zachowują moc nie dłużej 
jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ww. ustawy.
Wprowadzenie uproszczeń w rachunkowości 
związanych ze zmieniającym się otoczeniem 
(ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie 
ustawy o rachunkowości oraz niektórych 
innych ustaw- Dz. U z 2015 r., poz. 1333).
Nr 709 w wykazie prac legislacyjnych 
dotyczącym projektów rozporządzeń Ministra 
Finansów

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Zgodnie z zapisem art. 47 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1909), przepisy wydane na podstawie art. 10a 
ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  zachowują moc nie dłużej jednak niż przez 
12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy.
Projekt przedłożonego rozporządzenia uwzględnia zmianę wprowadzoną przez art. 39  ustawy z dnia 15 
września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
 Projekt rozporządzenia określa sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów a także 
warunki jakim powinna odpowiadać ewidencja dla prawidłowego określenia zobowiązań z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych. Zakłada się, że prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów 
będzie możliwe pod warunkiem, że tzw. małe organizacje pozarządowe:
- działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy,
- nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców,
- nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,
- osiągną, w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, 

przychody w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł, wyłącznie z przychodów, których katalog został 
określony w art. 10a ust. 1 pkt 4 tej ustawy. Powyższe ograniczenie osiągnięcia 100 000zł wielkości 
przychodu nie ma zastosowania w roku podatkowym, w którym jednostka rozpoczęła działalność.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
1. Rekomendacja: wykorzystanie przez Ministra Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu 

do spraw Pożytku Publicznego uproszczeń w rachunkowości dla małych organizacji pozarządowych.
2. Rezultat: ułatwienie ewidencji przychodów i kosztów i zapewnienie źródła danych do wykonania 

obowiązku rozliczeń z budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 
Brak informacji

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Podatnicy podatku ok. 69 631 Główny Urząd Statystyczny, Uproszczenie w wykonywa-
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dochodowego od osób 
prawnych 

Ministerstwo Sprawiedliwoś
ci (dane z Krajowego 
Rejestru Sądowego) 

niu obowiązków związanych 
z realizacją informacyjnej 
oraz kontrolnej funkcji 
rachunkowością

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

W odniesieniu do projektu nie były prowadzone konsultacje poprzedzające jego przygotowanie tzw. pre-
konsultacje publiczne. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 248), oraz do § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. 
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r., poz. 1006 z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie 
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w 
serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt zostanie skierowany do konsultacji społecznych z przedstawicielami  następujących podmiotów:

1. Konfederacja „Lewiatan”

2. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

3. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

4. Business Centre Club

5. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

6. Krajowa Rada Doradców Podatkowych

7. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny

8. Związek Rzemiosła Polskiego

9. Krajowa Izba Gospodarcza

10. Polska Izba Biur Rachunkowych

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z 2017 r.)
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Źródła finansowania 
Wejście w życie przepisów rozporządzenia nie spowoduje konieczności ponoszenia przez 
sektor finansów publicznych żadnych wydatków. Nie spowoduje także zmniejszenia 
planowanych dochodów. Wejście w życie rozporządzenia wpłynie na obniżenie kosztów 



działalności małych organizacji pozarządowych. Jednostki korzystające z rozporządzenia będą 
podlegały obowiązkom podatkowym na takich samych zasadach jak dotychczas, określonych w 
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki
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Niemierzalne
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

Brak skutków finansowych. Szacuje się jednak, że prowadzenie uproszczonej ewidencji 
przychodów i kosztów w zamian za pełną rachunkowość obejmuje ok. 69 631 małych 
organizacji pozarządowych, co spowoduje obniżenie kosztów tych organizacji w tym przede 
wszystkim kosztów wynagrodzeń pracowników służb księgowych.
Ze względu na wyłącznie dostosowujący charakter wprowadzanych zmian, projekt 
rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe oraz na 
sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób 
starszych.

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

 tak
 nie

     nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 
 zmniejszenie liczby procedur
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

 tak
 nie

     nie dotyczy

Komentarz:

Dzięki obowiązkowi prowadzenia jedynie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w organizacjach 
pozarządowych oraz podmiotach wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, można oczekiwać, że nastąpi usprawnienie działalności takich podmiotów 
poprzez zmniejszenie procedur oraz obciążeń administracyjnych. Ewidencja uproszczona obniży koszty prowadzenia 
działalności statutowej przez małe organizacje pozarządowe.

9. Wpływ na rynek pracy 



Wejście w życie projektowanych przepisów może oddziaływać na rynek pracy poprzez powstanie nowych jednostek, dla 
których prowadzenie księgowości nie będzie stanowiło tak dużego obciążenia jak w chwili obecnej przy prowadzeniu 
pełnej księgowości. Zmniejszenie nadmiernych obciążeń powinno pozytywnie oddziaływać na poprawę 
konkurencyjności jednostek, przyczyniać się do rozwoju i poprawy działalności małych organizacji pozarządowych. 
10. Wpływ na pozostałe obszary

     środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 inne: konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość w 
tym na funkcjonowanie małych 
organizacji pozarządowych

 demografia
 mienie państwowe

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Projektowany akt normatywny ma wejść w życie z dniem 30 września 2018 r.

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
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