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Źródło:  

art. 17 § 2, art. 18 § 2, art. 22 § 6, art. 48 § 3, 

art. 67e i art. 75 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 

r. poz. 201, z późn. zm.) 

Nr w wykazie prac legislacyjnych 619 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Usystematyzowanie właściwości rzeczowej organu podatkowego w sprawach związanych z udzielaniem ulg w 

spłacie zobowiązań z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określanych lub 

ustalanych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.  

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

Na podstawie § 15 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych, w sprawach związanych z 

udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych właściwe są organy podatkowe, które na podstawie 

odrębnych przepisów właściwe są do ustalenia lub określenia zobowiązań z tytułu podatków, opłat oraz 

niepodatkowych należności budżetowych. Stosownie do art. 33 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. 

o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 z późn. zm.) do zadań naczelnika urzędu celno-

skarbowego należy: ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz 

innych należności na podstawie odrębnych przepisów. Z kolei z treści art. 28 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy o 

Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że do zadań naczelnika urzędu skarbowego należy m.in. ustalanie, 

określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na 

podstawie odrębnych przepisów oraz wykonywanie zadań wierzyciela należności pieniężnych. Mając na 

uwadze, że naczelnik urzędu skarbowego ma kompetencje związane poborem danin, ze względów 

systemowych, zasadne jest aby organem podatkowym właściwym rzeczowo w sprawach udzielania ulg w 

spłacie zobowiązań z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określanych lub 

ustalanych przez naczelników urzędów celno-skarbowych był właściwy dla podatnika naczelnik urzędu 

skarbowego. 

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

 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy, ich następcy 

prawni, osoby trzecie, o 

których mowa w art. 115 

Ordynacji podatkowej 

  

  Podmioty, które występują z 

wnioskiem o udzielenie ulg w 

spłacie zobowiązań 

podatkowych określanych lub 

ustalanych przez naczelników 

urzędów celno-skarbowych. 

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. 

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             

budżet państwa             

JST             



pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Wejście w życie przepisów zawartych w rozporządzeniu nie pociąga za sobą obciążenia sektora 

finansów publicznych, w tym budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego. 

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 

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  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

  

Niemierzalne   

  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. 

 
 

 

 

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: 

 

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 sytuację i rozwój regionalny. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   

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

Ze względu na przedmiot regulacji nie jest przewidziana ewaluacja projektu. 

 

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

 

 

 


