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Finansów  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

wniosku o zwrot podatku, ma na celu wykonanie delegacji zawartej art. 28b ust. 17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Przepis ten 

obliguje ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia sposobu przesyłania wniosku o zwrot podatku 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i 

niezaprzeczalności danych zawartych w tym wniosku, a także potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem. 

Wnioski będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej odpowiadającej 

strukturze logicznej. Struktura logiczna postaci elektronicznej tych wniosków będzie dostępna w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W projektowanym rozporządzeniu określa się sposób przesyłania wniosków o zwrot podatku pobranego zgodnie z art. 26 

ust. 2e ustawy. 

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

Sposób przesyłania analogicznych dokumentów w innych państwach nie był analizowany. Jednocześnie, w unijnym 

dokumencie Code of Conduct on Withholding Tax, w którym m.in. wskazywane są dobre praktyki w zakresie podatku u 

źródła, podniesiona została potrzeba informatyzacji procesu obsługi w obszarze podatku u źródła w państwach 

członkowskich. Regulacje, których dotyczy projektowane rozporządzenie, zmierzają w tym kierunku.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Ministerstwo Finansów 

 

1 

 

 Ministerstwo Finansów opublikuje na 

stronie internetowej struktury logiczne 

wniosków o zwrot podatku. 

Urzędy skarbowe 

właściwe w sprawach 

opodatkowania osób 

zagranicznych. 

Ok 400   Organy podatkowe będą przyjmować i 

rozpatrywać wnioski o zwrot podatku. 

 

Podatnicy oraz płatnicy, 

którzy wpłacili podatek z 

własnych środków i  

ponieśli ciężar podatku u 

źródła 

ok. 4000 podatników (w 

latach 2013-2016) 

Baza danych MF 

dotycząca 

podatku u źródła 

za 2013-2016 r. 

Płatnicy oraz podatnicy składający 

wniosek o zwrot podatku u źródła będą 

zobowiązani przesłać go w określony 

sposób. 

 

 

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



 

W ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia został przekazany m.in. podmiotów takich jak: 

1) Związek Banków Polskich  

2) Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa  

3) Giełda Papierów Wartościowych  

4) Izba Domów Maklerskich  

5) Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami  

6) Komisja Nadzoru Finansowego  

7) Polska Izba Biur Rachunkowych  

 

Projekt został również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce 

„Rządowy Proces Legislacyjny”. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Projektowane rozwiązania nie będą miały wpływu na wydatki sektora finansów publicznych. 

Wszystkie prace techniczne związane z przygotowaniem rozwiązań informatycznych zostaną 

zrealizowane przez Ministerstwo Finansów bez potrzeby zwiększania budżetu części 19 budżetu 

państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw budżetu, finansów publicznych i 

instytucji finansowych ponad zwiększenie wydatków wynikające z implementacji rozwiązań 

przewidzianych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – 

Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.2193). i ujęte już w 

ocenie skutków regulacji opracowanej dla tej ustawy.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       



 
W ujęciu 

niepieniężnym 
duże przedsiębiorstwa Podatnicy oraz płatnicy składający wniosek o zwrot podatku u źródła będą 

zobowiązani przesłać go w określony sposób. sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Projektowane rozwiązania nie będą miały wpływu na sytuację ekonomiczną i 

społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

 

Niemierzalne Brak  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

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 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywiera bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Rozporządzenie realizuje kierunek zmian, zgodnie z którym proces obsługi zadań z zakresu 

podatku u źródła (w tym sposób przesyłania dokumentów przez podatników oraz płatników do 

organów podatkowych) w znacznym stopniu zakłada wykorzystanie narzędzi informatycznych. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

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

Z uwagi na przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym 

nie przewiduje się stosowania mierników tej ewaluacji. 

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

 

 

 


