Nazwa projektu:
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia
wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Finansów
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu:
Pan Paweł Gruza
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Pani Joanna Pietrasik
Dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen,
(22) 694-4223 e-mail: sektretariatDCT@mf.gov.pl

Data sporządzenia: 22 maja 2018 r.

Źródło:
Upoważnienie ustawowe (art. 27 ust. 8
ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Dostosowanie wzoru formularza podatkowego CIT-TP do zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji
podatkowej (Dz. U. poz. 555). Powyższe rozporządzenie umożliwiło podatnikom, którzy zgodnie z przepisami ustawy CIT
są obowiązani do sporządzenia uproszczonego sprawozdania, skorzystanie z przedłużonego terminu na jego złożenie,
odrębnie od zeznania podatkowego, tj. po terminie złożenia zeznania podatkowego.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowane rozwiązanie to dostosowanie formularza w zakresie obowiązku sprawozdawczego w sprawie transakcji
z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z
którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową do
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. regulacji ustawowych związanych w wydłużeniem terminu na złożenie
sprawozdania. Dodatkowo, rekomendowane rozwiązanie pozwala na rozwiązanie problemu technicznego, zgłaszanego
przez podatników, dotyczącego sytuacji, w których uproszczone sprawozdanie sporządzane jest dla podatkowej grupy
kapitałowej lub przez podatników wyznaczonych do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla więcej niż jednej spółki
niebędącej osobą prawną, polegającego na braku możliwości złożenia odrębnego uproszczonego sprawozdania dla,
odpowiednio każdej spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową lub spółki niebędącej osobą prawną.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Podmioty zobowiązane do
sporządzania dokumentacji
podatkowej pomiędzy
podmiotami powiązanym,
jak i w przypadku
dokonywania płatności
należności bezpośrednio
lub pośrednio na rzecz
podmiotu z tzw. raju
podatkowego

Ok. 10.000 podmiotów

Źródło danych
Baza danych Orbis

Oddziaływanie
Obowiązek składania
formularza

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.
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Proponuje się poddać projekt rozporządzenia konsultacjom publicznym.
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 § 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 rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
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

Brak wpływu na dochody budżetu państwa i dochody budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.
Brak wpływu na wydatki sektora finansów publicznych.

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
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0-10)
zmian
duże przedsiębiorstwa
W ujęciu
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele
…… r.)
oraz gospodarstwa
domowe
(dodaj/usuń)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężny sektor mikro-, małych i
m
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe, osoby starsze
i niepełnosprawne.
(dodaj/usuń)
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Niemierzalne

(dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)
Dodatkowe
informacje, w tym
Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. Projekt nie dotyczy rodzin,
wskazanie źródeł
obywateli i gospodarstw domowych, osób starszych i niepełnosprawnych. oraz
danych i przyjętych
mikroprzedsiębiorców.
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
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Rozporządzenie nie zmienia obciążeń regulacyjnych. Rozporządzenie aktualizuje formularz podatkowy.
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Rozporządzenie nie wpływa na ww. obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że nowy wzór będzie obowiązywać od dnia następującego po dniu ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie przewiduje się dokonania ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

3

