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Nr 518 w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Rozwoju i Finansów  w zakresie 

działów: budżet, finanse publiczne i 

instytucje finansowe  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji  

i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 2362, z późn. zm.) – dalej: 

„dotychczasowe rozporządzenie”, jest określony sposób opatrywania deklaracji i podań kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Wobec bezpośredniego obowiązywania w polskim systemie prawa przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 

odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 

257 z 28.08.2014 r., str. 73) – dalej: „rozporządzenie eIDAS”, określanie sposobu opatrywania deklaracji i podań tym 

podpisem stało się zbędne. 

Zachodzi potrzeba umożliwienia przesyłania kolejnych deklaracji i podań bez konieczności stosowania podpisu 

kwalifikowanego. 

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

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się odstąpienie od regulowania sposobu opatrywania deklaracji i podań 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, określanego w załączniku do dotychczasowego rozporządzenia. W tym zakresie 

obowiązują aktualnie bezpośrednio przepisy rozporządzenia eIDAS. 

 

W celu dalszego upowszechniania przesyłania deklaracji i podań bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego, 

projektowane rozporządzenie przewiduje wprowadzenie takiej możliwości w odniesieniu do:  

 deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8, VAT-9M),  

 deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu  

(VAT-10), 

 deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11), 

 skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych  

w formie ryczałtu (VAT-12), 

 informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23),  

 informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26), 

 wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do 

odbioru banderol, 

 informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1), 

 informacji dotyczącej funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier 

hazardowych (IGH-1), 

 zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R), 

 zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności  

z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub  

o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z). 

Proponuje się, aby zgłoszenia AKC-R i AKC-Z oraz informacja GHD-1 mogły być opatrywane podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego, deklaracje VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11 i VAT-12 oraz informacje 

VAT-23, VAT-26 i IGH-1 - tzw. innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, natomiast  

wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru 

banderol - dwoma wskazanymi wyżej podpisami elektronicznymi. 

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

Składanie przez podatników deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest rozwiązaniem powszechnie 

stosowanym w krajach członkowskich OECD oraz UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 



Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty składające deklaracje i 

informacje VAT-8, VAT-9M, 

VAT-10, VAT-11, VAT-12, 

VAT-23 i VAT-26 

ponad 35 tys. (w 2016 r.) 

 

Hurtownia SPR  Umożliwienie składania 

deklaracji (informacji) 

bez konieczności 

stosowania 

kwalifikowanego 

podpisu 

elektronicznego. 

Podmioty składające informacje 

GHD-1 

1 Dane własne MF Umożliwienie składania 

informacji bez 

konieczności 

stosowania 

kwalifikowanego 

podpisu 

elektronicznego. 

Podmioty objęte obowiązkiem 

składania informacji IGH-1  

ok. 70 Dane własne MF Umożliwienie składania 

informacji bez 

konieczności 

stosowania 

kwalifikowanego 

podpisu 

elektronicznego. 

Podmioty składające zgłoszenia 

AKC-R  i AKC-Z  

ok. 6,3 tys. (w 2016 r.) System 

SZPROT (System 

Zintegrowanej 

Rejestracji 

Przedsiębiorców 

Obrotu 

Towarowego) 

Umożliwienie składania 

zgłoszeń bez 

konieczności 

stosowania 

kwalifikowanego 

podpisu 

elektronicznego. 

Podmioty składające wnioski o 

wydanie banderol podatkowych 

lub sprzedaż banderol 

legalizacyjnych oraz o wydanie 

upoważnień do odbioru banderol 

ok. 4,7 tys. (w 2016 r.) Dane przekazane 

przez urzędy 

skarbowe właściwe 

w sprawach znaków 

akcyzy  

Umożliwienie składania 

wniosków bez 

konieczności 

stosowania 

kwalifikowanego 

podpisu 

elektronicznego. 

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

W celu przeprowadzenia konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania przez 

Krajową Radę Doradców Podatkowych. Podsumowanie wyników konsultacji zostanie przedstawione w raporcie  

z konsultacji. 

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 

Projektowana regulacja nie wpłynie na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów 

jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego państwa, 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  

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 Wejście w życie rozporządzenia ułatwi składanie za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11 i VAT-12, 

informacji VAT-23, VAT-26, GHD-1 i IGH-1, zgłoszeń AKC-R i AKC-Z oraz 

wniosków o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol 

legalizacyjnych (…).  

 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

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: zmniejszenie liczby dokumentów, które 

muszą być opatrywane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym 

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: Wejście w życie rozporządzenia przyczyni się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych. Deklaracje 

VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11 i VAT-12, informacje VAT-23, VAT-26, GHD-1 i IGH-1, zgłoszenia AKC-R i 

AKC-Z oraz wnioski o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych (…) nie będą musiały być 

opatrywane przez podatników kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia 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 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywiera wpływu na: 

 środowisko naturalne; 

 sytuację i rozwój regionalny. 

 

Wejście w życie rozporządzenia ułatwi składanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11  

i VAT-12, informacji VAT-23, VAT-26, GHD-1 i IGH-1, zgłoszeń AKC-R i AKC-Z oraz 

wniosków o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych (…) 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 11 pkt 43 oraz § 15 ust. 2 pkt 4, 

które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 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.)  

 

 

 

 

 

 


