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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Celem regulacji jest dopełnienie transpozycji dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającej 

dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich 

(zwanej dalej: „ATAD 2”) oraz dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 

2011/16UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu 

do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (zwanej dalej: dyrektywą MDR).  

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

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: 

Projektowana ustawa w ramach działań uszczelniających system podatków dochodowych ma przeciwdziałać 

rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych, które są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do 

stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej. Niedopasowania hybrydowe występują, gdy państwa mają różne 

przepisy w kwalifikowaniu pod względem podatkowym dochodów lub podmiotów, co może powodować podwójne 

zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów (DD – double deduction) lub z jednej strony zaliczenie do 

kosztów uzyskania przychodów i brak zaliczenia do przychodów po drugiej stronie (D/NI - deduction/no inclusion). 

Przepisy ATAD 2 obejmują różnice w relacjach pomiędzy systemami opodatkowania przedsiębiorstw w państwach 

członkowskich i nakazują wprowadzenie uregulowań, które spowodują odmowę zaliczenia płatności do kosztów 

uzyskania przychodów lub nakażą zaliczenie kwoty do przychodu. 

Celem wprowadzenia nowych przepisów jest zwiększenie odporności polskiego rynku, a tym samym rynku 

wewnętrznego Unii Europejskiej, na rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.  

Dodatkowymi zmianami zawartymi w projektowanej ustawie jest wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko 

unikaniu opodatkowania dotyczącej art. 15cb ustawy o CIT. 

Zmiany w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.  

Projektowana ustawa nakłada na Szefa Krajowej Administracji Skarbowej obowiązek przekazywania informacji 

o schematach podatkowych transgranicznych organom podatkowym państw członkowskich (oraz w ograniczonym 

zakresie Komisji Europejskiej), jak również zakres, sposób i termin przekazania tej informacji.  

Zakres przekazywanych informacji obejmować będzie informacje uzyskiwane na podstawie art. 86a § 1 pkt 5 i 86f § 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).   

Informacja ma być przekazywana automatycznie docelowo w przeciągu miesiąca od zakończenia kwartału, w którym 

organ otrzymał informację od podmiotu obowiązanego. Pierwsza wymiana ma jednak nastąpić do dnia 31 

października 2020 r.  
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Zmiany w Ordynacji podatkowej 

Projekt przewiduje również zmianę w zakresie retrospektywnego przekazywania informacji o schematach 

podatkowych transgranicznych, która dotyczy obowiązków wspomagającego. Zmiana ta ma związek z obecnie 

obowiązującymi przepisami rozdziału 11a Ordynacji podatkowej (tj. przyjętymi rozwiązaniami przez polskiego 

ustawodawcę implementującego przepisy dyrektywy MDR). Dyrektywa MDR przewiduje obowiązek 

retrospektywnego raportowania przez „pośrednika” i „właściwego podatnika”, tj. podmiotach zdefiniowanych  

w przepisach dyrektywy. Polskie regulacje implementujące unijną definicję „pośrednika” wprowadziły natomiast 

pojęcia promotora i wspomagającego. 

Aby zapewnić spójność z celem dyrektywy MDR konieczne jest także uszczegółowienie przesłanek obowiązku 

przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym transgranicznym, 

który spełnia przesłankę szczególnej cechy rozpoznawczej, o której mowa w art. 86a § 1 pkt 13 lit. a tiret drugie 

ustawy Ordynacja podatkowa (tj. schemacie podatkowym, w którym uczestniczy odbiorca płatności z „raju 

podatkowego”). Nałożenie obowiązku przekazywania tych informacji jest związane z propozycją doprecyzowania 

wytycznych do wydania rozporządzeń w sprawie wykazu tzw. rajów podatkowych zawartych w ustawie o podatku 

dochodowych od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

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

W kontekście implementacji przepisów  ATAD 2 Polska, jako członek OECD, zobowiązana jest do wdrożenia 

wniosków płynących ze sprawozdań końcowych OECD dotyczących 15 działań służących zwalczaniu erozji bazy 

podatkowej i przenoszenia zysków (podanych do wiadomości publicznej w dniu 5 października 2015 r.). Podjęte 

inicjatywy zmierzają do wypracowania środków zapobiegających sytuacjom, w których zasady opodatkowania 

zezwalają na alokację zysków do jurysdykcji podatkowych, w których zyski te nie podlegają opodatkowaniu. W 

konkluzjach Rady UE z dnia  8 grudnia 2015 r. stwierdzono m.in., że dyrektywy UE powinny być preferowanym 

narzędziem wdrażania na szczeblu UE wyników prac OECD  dotyczących BEPS.  

Celem wprowadzenia nowych przepisów jest zwiększenie odporności polskiego rynku, a tym samym rynku 

wewnętrznego Unii Europejskiej, na rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych. 

Obowiązek automatycznego przekazywania informacji o transgranicznych schematach podatkowych jest nową 

instytucją wprowadzoną dyrektywą MDR. Pierwsze wymiany informacji w ramach Unii Europejskiej zostaną 

dokonane w październiku 2020.  

Również OECD przyjęła „Modelowe zasady obowiązkowego ujawniania schematów mających na celu obejście 

wspólnego systemu raportowania (CRS) i w odniesieniu do struktur nieprzejrzystych”. Do chwili obecnej wspomniane 

zasady nie zostały przyjęte, jako nowy standard globalny i nie zostały podpisane żadne porozumienia mające na celu 

praktyczne wprowadzenie automatycznej wymiany informacji w tym zakresie przez państwa.  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy dokonujący 

transakcji z podmiotami 

powiązanymi   

21 tys. MF Ujednolicenie zasad dotyczących kwalifikacji 

pod względem podatkowym dochodów lub 

podmiotów wykorzystujących struktury 

hybrydowe. 

Doradcy podatkowi 8993 https://krdp.pl/doradcy.php 

(15.07.2019 r.)  

 

 

 

Obowiązek raportowania schematów 

podatkowych Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej w przypadku 

spełnienia przesłanek ustawowych.  

Osoby prawne 

uprawnione do 

wykonywania czynności 

doradztwa podatkowego 

622 https://krdp.pl/files/pliki_z/7.

pdf  (15.07.2019 r.) 

 

Obowiązek raportowania schematów 

podatkowych Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej w przypadku 

spełnienia przesłanek ustawowych. 

Radcowie prawni 34386 

wykonując

ych zawód 

(44978 

ogółem) 

Dane Ministerstwa 

Sprawiedliwości, według 

stanu na dzień 30.06.2018 r. 

Obowiązek raportowania schematów 

podatkowych Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej w przypadku 

spełnienia przesłanek ustawowych. 

Adwokaci 17548 

wykonując

ych zawód 

Dane Ministerstwa 

Sprawiedliwości, według 

stanu na dzień 30.06.2018 r. 

Obowiązek raportowania schematów 

podatkowych Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej w przypadku 



(21894 

ogółem) 

spełnienia przesłanek ustawowych. 

Notariusze 3504 Dane Ministerstwa 

Sprawiedliwości, według 

stanu na dzień 31.08.2018 r. 

Obowiązek raportowania schematów 

podatkowych Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej w przypadku 

spełnienia przesłanek ustawowych. 

Firmy audytorskie 1492 

 

 

 

 

https://www.kibr.org.pl/pl/s

earch/auditor?firmy=1 

 (15.07.2019 r.) 

Obowiązek raportowania schematów 

podatkowych Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej w przypadku 

spełnienia przesłanek ustawowych. 

Biegli rewidenci 5777 https://www.pibr.org.pl/pl/s

earch/auditor?biegli=0&bie

gli=1&firmy=0&name=&po

st_code=&city= (15.07.2019 

r.) 

Obowiązek raportowania schematów 

podatkowych Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej w przypadku 

spełnienia przesłanek ustawowych. 

Księgowi Brak 

danych 

 Obowiązek raportowania schematów 

podatkowych Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej w przypadku 

spełnienia przesłanek ustawowych. 

Osoby posiadające 

kwalifikacje z dziedziny 

doradztwa 

inwestycyjnego, 

bankowości 

inwestycyjnej, 

zarządzania aktywami 

lub instrumentami 

pochodnymi 

Brak 

danych 

 Obowiązek raportowania schematów 

podatkowych Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej w przypadku 

spełnienia przesłanek ustawowych. 

Osoby fizyczne 

prowadzące działalność 

gospodarczą, osoby 

prawne lub jednostki 

organizacyjne nie 

posiadające osobowości 

prawnej spełniające 

przesłanki zastosowania 

ustawy lub podmioty 

uczestniczące 

w  działalności 

gospodarczej, tj. 

posiadające udziały, 

akcje lub zarządzające 

podmiotami 

prowadzącymi 

działalność gospodarczą. 

Brak 

danych 

 Obowiązek raportowania schematów 

podatkowych Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej w przypadku 

spełnienia przesłanek ustawowych. 

 

Inne osoby, w tym 

prawnicy niewykonujący 

zawodu regulowanego, 

dyrektorzy finansowi a 

także osoby wykonujące 

za granicą zawód lub 

funkcję podobną do 

adwokata, radcy 

prawnego, doradcy 

podatkowego, notariusza, 

księgowego, biegłego 

rewidenta, dyrektora 

finansowego, które mogą 

uczestniczyć w 

tworzeniu, udostępnianiu, 

Brak 

danych 

 Obowiązek raportowania schematów 

podatkowych Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej w przypadku 

spełnienia przesłanek ustawowych. 



wdrażaniu schematu, 

prowadzeniu ksiąg, 

przygotowywaniu czy 

ocenie sprawozdań 

finansowych, badaniu 

ksiąg podatkowych 

Jednostki samorządu 

terytorialnego 

Wszystkie GUS Zwiększenie dochodów 

Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej 
 MF/KAS Projekt nakłada na Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej obowiązek 

przekazywania informacji o schematach 

podatkowych transgranicznych organom 

podatkowym państw członkowskich  oraz 

Komisji Europejskiej) 

W wyniku wprowadzenia przedmiotowej 

regulacji zwiększy się zakres zadań 

realizowanych przez jednostki organizacyjne 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 

w szczególności o obsługę nowej formy 

wymiany informacji podatkowych, 

realizację zadań w zakresie analizy i 

weryfikacji schematów podatkowych 

transgranicznych otrzymywanych od innych 

państw UE. 

 

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 ustawy 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. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Business Centre Club 

3. Konfederacja „Lewiatan” 

4. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 

5. Krajowa Izba Gospodarcza 

6. Polska Rada Biznesu  

7. Związek Banków Polskich 

8. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa 

9. Krajowa Izba Radców Prawnych 

10. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów 

11. Krajowa Izba Doradców Podatkowych 

12. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny 

13. Związek Rzemiosła Polskiego 

14. Naczelna Rada Adwokacka 

15. Prezes Narodowego Banku Polskiego 

16. Komisja Nadzoru Finansowego 

17. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

18. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 

19. Krajowa Rada Doradców Podatkowych 

20. Polska Izba Biur Rachunkowych 

21. Rada Dialogu Społecznego 

22. Fundacja Republikańska 

23. Polskie Towarzystwo Gospodarcze 



 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 

2019 

1 

2020 

2 

2021 

3 

2022 

4 

2023 

5 

2024 

6 

2025 

7 

2026 

8 

2027 

9 

2028 

10 

2029 
Łącznie (0-

10) 

Dochody 

ogółem, 

w tym rozwiązań 

dotyczących: 

0,00 1623,89 1624,27 1624,34 1624,38 1624,42 1624,47 1624,52 1624,57 1624,62 1624,67 16244,15 

likwidacji 

rozbieżności 

w kwalifikacji 

struktur 

hybrydowych 

0,00 887,58 887,58 887,58 887,58 887,58 887,58 887,58 887,58 887,58 887,58 8875,80 

budżet państwa 0,00 684,68 684,68 684,68 684,68 684,68 684,68 684,68 684,68 684,68 684,68 6846,80 

JST 0,00 202,90 202,90 202,90 202,90 202,90 202,90 202,90 202,90 202,90 202,90 2029,00 

obowiązku 

przekazywania 

informacji o 

transgranicznych 

schematach 

podatkowych  

0,00 736,31 736,69 736,76 736,80 736,84 736,89 736,94 736,99 737,04 737,09 7368,33 

budżet państwa 0,00 555,49 555,53 555,54 555,54 555,55 555,55 555,56 555,56 555,56 555,57 5555,44 

JST 0,00 180,06 180,10 180,11 180,12 180,12 180,12 180,13 180,13 180,14 180,14 1801,17 

pozostałe 

jednostki, w tym: 
0,00 0,76 1,06 1,11 1,14 1,18 1,22 1,25 1,29 1,33 1,37 11,72 

ZUS 0,00 0,57 0,79 0,83 0,86 0,89 0,91 0,94 0,97 1,00 1,03 8,81 

NFZ 0,00 0,14 0,20 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 2,21 

Fundusz Pracy  0,00 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,70 

Wydatki ogółem 2,00 4,49 3,17 3,32 3,43 3,54 3,65 3,76 3,88 4,00 4,12 39,36 

budżet państwa 2,00 4,49 3,17 3,32 3,43 3,54 3,65 3,76 3,88 4,00 4,12 39,36 

JST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pozostałe 

jednostki  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo ogółem -2,00 1619,40 1621,10 1621,02 1620,95 1620,89 1620,82 1620,76 1620,68 1620,61 1620,54 16204,77 

budżet państwa -2,00 1235,68 1237,04 1236,90 1236,79 1236,69 1236,58 1236,48 1236,36 1236,24 1236,13 12362,89 

JST 0,00 382,96 383,00 383,01 383,02 383,02 383,02 383,03 383,03 383,04 383,04 3830,17 

pozostałe 

jednostki  
0,00 0,76 1,06 1,11 1,14 1,18 1,22 1,25 1,29 1,33 1,37 11,71 

Źródła 

finansowania  

Projektowane rozwiązania będą miały wpływ na dochody i wydatki sektora finansów publicznych.  

Wydatki wynikające z implementacji przewidzianych w projekcie rozwiązań sfinansowane zostaną 

ze środków części 19 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych. W związku z powyższym koniecznym 

będzie zwiększenie ww. części budżetu państwa o wskazane kwoty.  

Wskazane do poniesienia w 2019 r. wydatki zostaną sfinansowane ze środków rezerwy celowej 

budżetu państwa pn. „Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki 

na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych”. 

Przewiduje się, że przedmiotowa regulacja będzie miała także pozytywny wpływ na dochody 

sektora finansów publicznych. W tabeli przedstawiono szacunki odnośnie prognozowanych 

dochodów z tytułu obowiązkowych obciążeń wynagrodzeń pracowników planowanych do 

zatrudnienia w administracji skarbowej oraz dodatkowe dochody z tytułu uszczelnienia systemu 

podatkowego. 



Dodatkowe 

informacje, w 

tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do 

obliczeń 

założeń 

I. Wpływ projektu na wydatki budżetu państwa 

Na wydatki budżetowe wynikające z implementacji projektowanych w ustawie rozwiązań składają 

się głównie dwie grupy kosztów:  

1. Szacunkowy koszt wdrożenia systemów teleinformatycznych, które służyć będą do 

transponowania danych pozyskanych od promotorów, wspomagających lub korzystających na 

podstawie Ordynacji podatkowej znajdujących się w bazie danych MDR, do schemy 

opracowanej przez Komisję Europejską i przesyłania określonych w schemie danych do tzw. 

Central Directory (bazy danych Komisji Europejskiej, w której gromadzone będą wszystkie 

transgraniczne schematy podatkowe raportowane przez państwa członkowskie na podstawie 

dyrektywy MDR); 

2. Koszty osobowe wynikające z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

projektowanych rozwiązań.  

Przewiduje się, że koszt wdrożenia systemów teleinformatycznych wyniesie łącznie ok. 4 mln zł tj. 

2 mln w 2019 r. i 2 mln w 2020 r. Koszt ten ma charakter szacunkowy. Wynika to przede 

wszystkim z niemożliwości określenia kosztu prac techniczno – informatycznych mających na celu 

wdrożenie, utrzymanie i bieżącą pracę systemów teleinformatycznych. Wskazany koszt obejmuje 

również system analizy informacji MDR pozyskanych od zagranicznych organów podatkowych, 

system służący weryfikacji podatników oraz system przetwarzania dużej ilości danych, jak i system 

analityczny.  

Koszty osobowe wynikające z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

projektowanych rozwiązań 

Przewiduje się, że koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników) związane z implementacją 

przewidzianych w projektowanej ustawie rozwiązań wyniosą rocznie ok. 2,2 mln zł w 2020 r. 

(część osób zatrudniona na mniej niż 12 miesięcy) i ok. 3,1 mln zł w 2021 r. (koszt utworzenia ok. 

22 nowych etatów). W szacunku tym nie uwzględniono kosztów przesunięcia obecnie 

zatrudnionych w jednostce pracowników do realizacji nowych zadań na wstępnym etapie realizacji 

projektu. Ponadto, w pierwszym roku obowiązywania ustawy konieczne będzie poniesienie 

wydatków wyposażenia 22 nowych stanowisk pracy – 164 tys. zł (7,4 tys. zł/etat). Szacunkowy 

łączny koszt pracodawcy utworzenia prognozowanych 22 etatów (łącznie z kosztami utworzenia i 

utrzymania stanowisk pracy) może wynieść ok. 2,49 mln zł w pierwszym roku obowiązywania 

ustawy.  

Szacując koszty osobowe związane z implementacją przedmiotowego rozwiązania wzięto pod 

uwagę, fakt że proponowane stanowiska pracy oraz kwoty wynagrodzeń powinny uwzględniać 

okoliczność, że sprawy prowadzone przez pracowników zajmujących się wymianą informacji o 

schematach podatkowych transgranicznych, zagadnieniami dotyczącymi analizy informacji o 

schematach podatkowych transgranicznych, systemem informatycznym MDR będą 

charakteryzowałaby się dużą pracochłonnością i trudnością, oraz ze swej natury nie są i nie będą 

szablonowe. Charakteryzuje je przekrojowy charakter wymagający zatrudnienia wysoko 

kwalifikowanych kadr, w tym ze znajomością języka obcego. Oczekuje się, że pracownicy 

zatrudnieni do realizacji zadań związanych z projektem będą posiadać wysokie umiejętności 

analityczne pozwalających na pogłębioną analizę praktyk agresywnego planowania podatkowego, 

oraz bardzo dobrą znajomość języków obcych i prawa podatkowego.  

W szacunku uwzględniono specyfikę zadań związanych z projektem obejmujących m.in.: 

 konieczność opracowania systemu informatycznego do obsługi i wymiany informacji o 

schematach transgranicznych,  

 prowadzenie ewidencji zgłoszeń i bieżącą wymianę informacji z innymi państwami,   

 analizę raportów i informacji wynikających z zaraportowanych informacji, 

 analizę praktyki stosowania schematów podatkowych w innych krajach (staże, wizyty 

studyjne), 

 koordynację obecnych zadań MF związanych ze stosowaniem schematów w ramach OECD 

oraz Komisji Europejskiej, 

 pogłębioną identyfikację i analizę praktyk agresywnego planowania podatkowego. 

Przewiduje się, że realizacja nowych zdań może wymagać utworzenia nowej jednostki 

organizacyjnej np. wydziału w ramach struktury organizacyjnej Ministerstwa Finansów oraz 

zaangażowania innych komórek, w zakresie właściwości których pozostają uregulowane w 

projekcie zagadnienia.  

Szacunek kosztów wynagrodzeń przeprowadzono z wykorzystaniem danych Ministertwa Finansów 



dot. wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w departamentach zaangażowanych w 

realizację projektu oraz z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej określonej w ustawie 

budżetowej na 2019 r.    

Szacując koszty na lata następne uwzględniono roczny wzrost wynagrodzenia zgodnie z 

wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących 

podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. 

II. Wpływy projektu na dochody sektora finansów publicznych 

Przewiduje się, że projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na dochody sektora 

finansów publicznych, m.in. wskutek uszczelnienia systemu podatkowego.  

1. Implementacja dyrektywy w sprawie rozbieżności w kwalifikacji tzw. struktur 

hybrydowych 

Szacowany wzrost dochodów podatkowych z tytułu wprowadzenia rozwiązań w tym 

zakresie został przeprowadzony z wykorzystaniem doświadczeń innych państw zawartych w 

raportach publikowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD): 

1) OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project Measuring and Monitoring BEPS 

ACTION 11; 2015 Final Report, 

2) Hybrid Mismatch Arrangements, TAX POLICY AND COMPLIANCE ISSUES; March 

2012 

Zgodnie z metodologią prezentowaną przez OECD utrata dochodów z planowania 

podatkowego jest obliczana na podstawie średniej ważonej odpowiednich parametrów dla 

krajów objętych niniejszym badaniem. Wagi opierają się na dochodach z podatku od osób 

prawnych. Szacowana łączna strata przychodów netto dla krajów objętych badaniem OECD 

mieści się w przedziale od 4% do 10% dochodów z podatku od osób prawnych. W skali 

globalnej odpowiada to skumulowanej utracie przychodów w wysokości około 0,9-2,1 

biliona USD w ciągu ostatnich dziesięciu lat (2005-14) lub około 100-240 miliardów USD 

2014.37 Z tego około dwie trzecie wynika z przesunięcia zysków, a jedna trzecia z 

niedopasowania między systemami podatkowymi a preferencyjnym traktowaniem 

podatkowym. Hybrydowe rozwiązania w zakresie niedopasowania mogą znacznie 

zmniejszyć ogólny podatek płacony przez podatników. Straty spowodowane rozwiązaniami 

hybrydowego niedopasowania, niepotwierdzone dowody wskazują, że kwoty stanowiące 

przedmiot jednej transakcji lub serii transakcji są znaczne. Dla przykładu Nowa Zelandia 

rozliczyła w 2009 r. sprawy dotyczące 4 banków za łączną sumę przekraczające 2,2 mld 

NZD (1,3 mld EUR),Włochy na kwotę około 1,5 mld EUR. W Stanach Zjednoczonych 

kwota podatku w 11 transakcjach została oszacowana na 3,5 mld USD. 

2. Nałożenie obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 

transgranicznych od zagranicznych administracji podatkowych 

Szacunek w zakresie wpływu projektowanych rozwiązań na uszczelnienie systemu 

podatkowego oparto na założeniu, że informacje nt. schematów podatkowych 

transgranicznych uzyskiwane przez KAS od zagranicznych administracji podatkowych 

przyczynią się do zwiększenia efektywności analizy ryzyka i w konsekwencji trafniejszego 

typowania podmiotów do kontroli. Osiągnięcie zamierzonego efektu będzie możliwe w 

przypadku otrzymania informacji o schematach transgranicznych raportowanych w 2020 r. za 

okres od 25 czerwca 2018 r. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, przewiduje się zwiększenie skuteczności analizy ryzyka w 

pierwszym roku funkcjonowania nowych regulacji o 5% w podatku CIT i 2% w podatku PIT, 

co powinno przełożyć się na wzrost ustaleń kontroli na poziomie kwoty ok. 61 mln zł w 

podatku CIT oraz kwoty 5 mln zł w podatku PIT. Za podstawę szacunku przyjęto dane nt. 

ustaleń kontrolnych w 2017 r. W rezultacie można oczekiwać, że kwota ustaleń może 

wzrosnąć łącznie o ok. 661 mln zł w okresie dziesięciu lat.  

Wysokość wskaźnika wzrostu skuteczności analizy ryzyka dla podatku CIT i PIT, o którym 

jest mowa powyżej, określono na podstawie wskaźnika wzrostu efektywności kontroli 

skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej, ustalonego w Wieloletnim Planie 

Finansowym Państwa na lata 2017-2019, w przedziale od 5% do 10%
1
.  

Drugim z efektów implementacji omawianego rozwiązania będzie zniechęcenie podatników 

do zawyżania kosztów uzyskania przychodów, co powinno skutkować zwiększeniem 
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wartości podstawy opodatkowania. W 2017 r. łączna kwota kosztów uzyskania przychodów 

w CIT i PIT liniowym wyniosła 5 721,7 mld zł. Przyjmując wzrost dochodów podatkowych z 

tytułu obniżenia kwoty kosztów uzyskania przychodów w pierwszym roku obowiązywania 

regulacji o ok. 0,07% w podatku CIT i 0,02% w podatku PIT liniowym należy oczekiwać, że 

uszczuplenia podatkowe powinny się zmniejszyć łącznie o ok. 670 mln zł w pierwszym roku 

obowiązywania nowych przepisów, łącznie o ok. 6,7 mld zł w okresie dziesięciu lat. 
Przyjęta dynamika wzrostu dochodów podatkowych z tytułu obniżenia kwoty kosztów 

uzyskania przychodów tj. ok. 0,07% w podatku CIT i 0,02% w podatku PIT liniowym ma 

charakter szacunkowy, gdyż dokładne określenie efektu prewencyjnego projektowanej 

regulacji nie jest możliwe. 

Określając ww. dynamikę wzięto pod uwagę efekt wprowadzenia w 2016 r. klauzuli 

przeciwko unikaniu opodatkowania. Zgodnie z założeniami określonymi w Wieloletnim 

Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2019 w efekcie zastosowania klauzuli koszty 

uzyskania przychodów tylko w podatku CIT powinny zmniejszyć się w granicach 0,12%–

0,5% w 2017 r., a w latach następnych w granicach 0,25%–1%. 

Wysokość kosztów uzyskania przychodów w CIT i PIT w 2017 r. w stosunku do 2016 r. 

zmniejszyła się o ok. 1%, co mogło przełożyć się na wzrost dochodów z samego CIT o ok. 

4,3 mld zł
2
. Ze względów ostrożnościowych tzn. mając na uwadze konieczność 

uwzględnienia skutków wszystkich reform w zakresie CIT przeprowadzonych na przestrzeni 

lat 2016-2019, przyjęto założenie, że łączny efekt uszczelnienia podatku CIT w 2020 r. 

powinien ukształtować się na poziomie nie wyższym niż efekt osiągnięty w 2017 r.       

W tabeli w pkt 6 przedstawiono ponadto szacunki odnośnie prognozowanych dochodów 

z tytułu obowiązkowych obciążeń wynagrodzeń pracowników planowanych do zatrudnienia 

w administracji skarbowej. Dla oszacowania dochodów ogółem przyjęto wpływy wynikające 

z docelowego utworzenia 22 etatów w strukturze administracji skarbowej.  

Dodatkowe dochody sektora finansów publicznych z tytułu obowiązkowych obciążeń 

wynagrodzeń pracowników planowanych do zatrudnienia w administracji skarbowej 

oszacowano na ok. 0,92 mln zł w 2020 r.  

Na łączną kwotę dochodów składają się wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób 

fizycznych (PIT) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, NFZ, Fundusz Pracy. 

Szacując dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wzięto pod uwagę 

przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 

określające wysokość udziału JST w dochodach z PIT (tj. 51,19%) oraz budżetu państwa (tj. 

48,81%). 

Przewiduje się, że w pierwszym roku obowiązywania regulacji tj. 2020 r. szacunkowe 

wpływy wyniosą: 

 z tytułu PIT: ok. 0,15 mln zł,  

 z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS): ok. 0,57 mln zł, 

 z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne (NFZ): ok. 0,14 mln zł,  

 z tytułu składek na Fundusz Pracy: ok. 0,05 mln zł.  

 

Szacując dochody w latach następnych uwzględniono wytyczne dotyczące stosowania 

jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków 

finansowych projektowanych ustaw – w zakresie wzrostu wynagrodzeń. 

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 2019 r.) 

duże 

przedsiębiorstwa* 
0,00 -887,58 -887,58 -887,58 -887,58 -887,58 -8 875,80 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw* 
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rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

0 1,30 1,77 1,85 2,04 2,30 19,66 

W ujęciu 

niepieniężnym** 

duże 

przedsiębiorstwa* 
W zakresie dyrektywy MDR projekt będzie miał bezpośredni wpływ na 

sektor przedsiębiorstw jedynie w niewielkim zakresie – rozszerzenie o 

wąską grupę podmiotów zobowiązanych do raportowania za okres od 25 

czerwca 2018 r. (tzw. wspomagających) przepisów. Obowiązek ten 

powstawać będzie jedynie w odniesieniu do schematów niezaraportowanych 

przez promotorów lub korzystających. Przewiduje się, że proponowana 

zmiana nie powinna spowodować dodatkowych kosztów po stronie 

przedsiębiorstw. 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw* 

W zakresie dyrektywy MDR projekt będzie miał bezpośredni wpływ na 

sektor przedsiębiorstw jedynie w niewielkim zakresie – rozszerzenie o 

wąską grupę podmiotów zobowiązanych do raportowania za okres od 25 

czerwca 2018 r. (tzw. wspomagających) przepisów. Obowiązek ten 

powstawać będzie jedynie w odniesieniu do schematów podatkowych 

transgranicznych niezaraportowanych przez promotorów lub korzystających. 

Przewiduje się, że proponowana zmiana nie powinna spowodować 

dodatkowych kosztów po stronie przedsiębiorstw.  

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

Projekt nie będzie miał bezpośredniego wpływu na sytuację ekonomiczną 

i społeczną rodziny, gospodarstw domowych, osób niepełnosprawnych oraz 

osób starszych. W tabeli przedstawiono wpływ utworzenia nowych etatów 

na wzrost dochodów gospodarstw domowych.  

 

Niemierzalne ** Nie dotyczy  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  Źródła danych i przyjęte do obliczeń założenia wskazano w poz 6. 

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: Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku przekazywania przez Szefa KAS informacji, co, do których 

istnieje już obowiązek gromadzenia.  

9. Wpływ na rynek pracy  

Przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 



Omówienie wpływu Przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na ww. obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r, z wyjątkiem art. 1, art. 2 pkt 2 i art. 3 pkt 8-12, 

które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

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

Ewaluacja projektu nastąpi po 3 latach od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.  

Mierniki: 

1. Poziom przychodów i  kosztów uzyskania przychodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych. 

2. Wpływy z podatku CIT. 

W kontekście automatycznej wymiany informacji podatkowych ewaluacja efektów projektu będzie dotyczyła 

funkcjonowania w praktyce wprowadzonych rozwiązań prawnych. Będzie to możliwe w oparciu o informacje 

napływające od administracji podatkowej oraz analizę uzyskanych informacji. 

Zgodnie z art. 29 ustawy 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) w terminie do dnia 1 czerwca 2021 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przygotuje 

sprawozdanie w zakresie informacji o schematach podatkowych. Sprawozdanie zawierać będzie w szczególności dane 

o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych z 

podziałem na informacje przekazane przez promotorów, korzystających oraz wspomagających, z uwzględnieniem 

liczby tych podmiotów, a także o karach pieniężnych nałożonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.  

W terminie 6 miesięcy od dnia publikacji sprawozdania za lata 2019 - 2021 minister właściwy do spraw finansów 

publicznych wspólnie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej przygotuje raport dotyczący przeciwdziałania 

wykorzystywaniu schematów podatkowych do unikania płacenia należnych podatków. Raport zostanie opublikowany 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

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

Raporty OECD: 

1. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project Measuring and Monitoring BEPS ACTION 11; 2015 

Final Report  

2. Hybrid Mismatch Arrangements, TAX POLICY AND COMPLIANCE ISSUES; March 2012 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


