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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projektowane rozporządzenie jest konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U.
poz. 2244), które wejdą w życie 1 lipca 2019 r.
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw finansów
publicznych wynikającego z art. 6 ust. 14 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z tym przepisem, minister
właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w
drodze rozporządzenia:
1) sposób przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
2) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone te informacje i deklaracje
- uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tych
informacjach i deklaracjach, oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
Do końca czerwca 2019 r. uprawnienia w zakresie określenia sposobu przesyłania formularzy za pomocą środków
komunikacji elektronicznej oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być one opatrzone, przysługuje
radom gmin. Podjęcie uchwały w tym zakresie jest fakultatywne. Od 1 lipca 2019 r. ma być zapewniona powszechna
możliwość składania formularzy w zakresie podatku od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(przy jednoczesnym zachowaniu prawa do składania formularzy w formie papierowej).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projekt rozporządzenia przewiduje przesyłane informacji i deklaracji, obowiązujących w zakresie podatku od
nieruchomości, z wykorzystaniem:
1) elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub
2) innego systemu teleinformatycznego wskazanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu
jednostki samorządu terytorialnego.
Przewiduje się trzy rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje i deklaracje w podatku
od nieruchomości: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany.
Określenie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od
nieruchomości, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którym
powinny być opatrzone te informacje i deklaracje, umożliwi podatnikom podatku od nieruchomości składanie tych
formularzy w formie elektronicznej w każdej gminie.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Materia unormowana przedmiotowym rozporządzeniem nie jest regulowana w prawie Unii Europejskiej i nie podlega
harmonizacji.
Brak jest potrzeby odwoływania się do rozwiązań zagranicznych, gdyż w zakresie objętym projektowanym

rozporządzeniem mają zastosowanie przepisy wynikające z uregulowań wewnętrznych poszczególnych państw.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Oddziaływanie
Umożliwienie składania
informacji i deklaracji w
zakresie podatku od
nieruchomości za pomocą
środków komunikacji
elektronicznej.
Organy podatkowe
2477
MSWiA
Konieczność zapewnienia
podatnikom podatku od
nieruchomości możliwości
składania informacji i
deklaracji w zakresie tego
podatku za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Ułatwienie w administrowaniu
podatkiem.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie przedstawiony do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o
przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 759).
Grupa
Podatnicy podatku od
nieruchomości

Wielkość
Brak danych

Źródło danych

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 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 Rządowego Centrum Legislacji z chwilą przekazania projektu do uzgodnień z członkami Rady
Ministrów.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na zmniejszenie dochodów podmiotów sektora
finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
nie spowoduje również zwiększenia wydatków jednostek sektora finansów publicznych
w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.

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

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na sytuację ekonomiczną i społeczną
rodziny i na gospodarstwa domowe oraz na osoby niepełnosprawne i starsze.

(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
Dodatkowe informacje, Wejście w życie rozporządzenia spowoduje uproszczenie rozliczenia z tytułu podatku od
w tym wskazanie
nieruchomości przez przedsiębiorców, a tym samym przyczyni się do poprawy warunków
źródeł danych i
prowadzenia działalności gospodarczej. Rozporządzenie ułatwi wypełnianie obowiązków
przyjętych do obliczeń
informacyjnych zwłaszcza przez przedsiębiorców posiadających wiele przedmiotów opodatkowania
założeń
w różnych gminach.
Uproszczenie rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości i ułatwienie wypełniania obowiązków
informacyjnych dotyczyć będzie również obywateli.
Niemierzalne

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
tak
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli

nie
dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:
- uproszczenie wypełniania obowiązków podatkowych
- zmniejszenie kosztów obsługi formularzy
podatkowych
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

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

tak
nie
nie dotyczy

Rozporządzenie skróci czas niezbędny do realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, uprości rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości oraz zmniejszy koszty obsługi formularzy po
stronie przedsiębiorców, obywateli i organów podatkowych.
9. Wpływ na rynek pracy
Projekt nie wywiera wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

Brak wpływu projektu na pozostałe obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2019 r.

informatyzacja
zdrowie

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie przewiduje się mechanizmów ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak

