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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Przedmiotowy projekt pozostaje w bezpośrednim związku z projektem ustawy – Ordynacja podatkowa oraz projektem 

ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika opracowanymi przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.  

 

Zakres regulacji objętej projektem ustawy – Ordynacja podatkowa i projektem ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika 

uzasadnia opracowanie odrębnego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawy 

o Rzeczniku Praw Podatnika. Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi zachowanie spójności ww. projektów ustaw 

i zapewni przejrzystość regulowanej materii poprzez wyraźne rozdzielenie przepisów stanowiących trzon ogólnego 

prawa od przepisów o charakterze dostosowującym i przejściowym.  

Dodatkowo należy stworzyć system wsparcia dla samorządowych organów podatkowych w zakresie zmian prawa, 

problemów identyfikowanych w zakresie podatków lokalnych i ordynacji podatkowej występujących w sprawach 

bieżących, jak również wynikających z orzecznictwa, w szczególności sądów administracyjnych. Utworzenie takiego 

systemu pozytywnie wpłynęłoby na jakość i skuteczność orzeczniczą tych jednostek. 

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

W celu zachowania spójności projektu ustawy – Ordynacja podatkowa oraz projektu ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika 

i zapewnienia przejrzystości regulowanej materii opracowano odrębny projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę 

– Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika. Projekt ustawy wprowadzającej składa się z 3 rozdziałów. 

W rozdziale 1 został zawarty przepis ogólny o wejściu w życie ustawy – Ordynacja podatkowa i ustawy o Rzeczniku 

Praw Podatnika, w rozdziale 2 – zmiany w przepisach, a w rozdziale 3 – przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące 

i końcowe. Przy czym największą grupę przepisów zawiera rozdział 2, który przewiduje zmiany w 149 ustawach. Zmiany 

te mają głównie charakter dostosowawczy i porządkujący. W większości polegają one wyłącznie na aktualizacji odesłania 

do nowej ustawy – Ordynacja podatkowa, bez wprowadzania dodatkowych modyfikacji. W nielicznych sytuacjach 

zmiana polega wprowadzeniu nowego rozwiązania (dodanie art. 176 § 1a i art. 180a ustawy – Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi).  

 

W związku z uregulowaniami objętymi projektem ustawy - Ordynacja podatkowa projekt przewiduje zmianę m.in.: 

 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, 

 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, 

 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, 

 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 

 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, 



 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, 

 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, 

 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 

 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, 

 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, 

 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, 

 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, 

 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, 

 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, 

 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i 

innych należności pieniężnych, 

 ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym, 

 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 

Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków 

podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, 

 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, 

 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz 

dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, 

 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, 

 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, 

 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. 

 

Wejście w życie ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika będzie wymagało dokonania zmian o charakterze 

dostosowującym polegających na wyposażeniu Rzecznika w instrumenty prawne niezbędne do realizacji ustawowych 

zadań. Zmiany te wprowadzone są w: 

 ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,  

 ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych,  

 ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,  

 ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora,  

 ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  

 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz 

 ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

 

Projekt ustawy wprowadzającej przewiduje uchylenie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji 

i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Materia 

uregulowana w tych ustawach została bowiem ujęta w projekcie nowej ordynacji podatkowej. 

 

Podatkowe Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych 

Proponuje się utworzenie Podatkowego Centrum Kompetencyjnego Podatków Lokalnych, które będzie działać 

w strukturze organizacyjnej Krajowej Informacji Skarbowej, podmiotu najlepiej przygotowanego do wykonywania 

działań wspierających jednostki samorządu terytorialnego w poborze podatków. Do zadań Centrum należałoby wsparcie 

samorządowych organów podatkowych przybierające formę działalności informacyjnej oraz wsparcia w załatwieniu 

spraw indywidualnych. Wsparcie w załatwianiu spraw indywidualnych będzie odbywać się wyłącznie na wniosek 

samorządowego organu podatkowego bez wkraczania w jego kompetencje, prawa i obowiązki. Wsparcie mogłoby także 



być adresowane do kilku samorządowych organów podatkowych, na etapie postępowania wymiarowego wobec 

jednego podmiotu w zakresie tego samego lub podobnego przedmiotu opodatkowania. Zapewnienie dostępu do 

informacji oraz wsparcie w sprawach indywidualnych wzmocni pozycję, przede wszystkim, mniejszych 

samorządowych organów podatkowych oraz ograniczy przypadki, w których np. w tożsamych lub podobnych 

sprawach, wydane zostaną odmienne decyzje. Przedmiotem wsparcia będzie obszar odynacji podatkowej oraz 

podatków lokalnych. Projektowana zmiana usprawni funkcjonowanie samorządowych organów podatkowych, podniesie 

ich efektywność oraz zapewni stabilizację interpretacji i stosowania prawa dla podatników. 

 

Proponuje się nadanie samorządowym organom podatkowym (organom pierwszej instancji) kompetencji zaskarżenia do 

sądów administracyjnych decyzji (postanowień) samorządowych kolegiów odwoławczych (SKO) wydanych w zakresie 

podatków samorządowych w ramach drugiej instancji. W indywidualnych sprawach będzie możliwość ustanowienia 

pełnomocnikiem samorządowego organu podatkowego, w sprawie ze skargi na decyzję podatkową SKO, pracownika 

zatrudnionego w Krajowej Informacji Skarbowej. 

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

Nie dotyczy 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Naczelny Sąd 

Administracyjny 

1  Obowiązek badania skargi 

kasacyjnej od wyroku 

wydanego w sprawie skargi 

na pisemną interpretację 

przepisów prawa 

podatkowego wydaną 

w indywidualnej sprawie 

Organy jednostek 

samorządu terytorialnego 

(samorządowe organy 

podatkowe) 

gminne organy 

podatkowe - 2.478, stan 

na 01.01.2017 r. 

Starostowie - 314, stan 

na 01.01.2017 r. 

 

 

Samorządowe Kolegia 

Odwoławcze - 49 

 

Marszałkowie 

województwa - 16 

 

http://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/ludnosc/ludnosc/po

wierzchnia-i-ludnosc-w-

przekroju-terytorialnym-w-

2017-r-,7,14.html# 

 

 

https://www.bip.gov.pl/subject

s/index/6942 

 

 

Nadanie samorządowym 

organom podatkowym 

I instancji kompetencji 

zaskarżenia do sądów 

administracyjnych decyzji 

samorządowych kolegiów 

odwoławczych wydanych 

w trybie odwoławczym 

w zakresie 

podatków samorządowych. 

Dyrektor Krajowej 

Informacji Skarbowej 

1  Obowiązek zamieszczenia 

wniosku o przyjęcie skargi 

wraz z uzasadnieniem 

w skardze kasacyjnej od 

wyroku wydanego w sprawie 

skargi na pisemną 

interpretację przepisów prawa 

podatkowego wydaną 

w indywidualnej sprawie 

Organy KAS – Krajowa 

Informacja Skarbowa 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie samorządowych 

organów podatkowych przez 

Krajowa Informację 

Skarbową objawiające się 

działalnością informacyjną, 

pomocą w załatwianiu 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2017-r-,7,14.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2017-r-,7,14.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2017-r-,7,14.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2017-r-,7,14.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2017-r-,7,14.html
https://www.bip.gov.pl/subjects/index/6942
https://www.bip.gov.pl/subjects/index/6942


 

 

 

 

 

 

indywidualnych spraw oraz 

zastępstwa procesowego 

przed sądem 

administracyjnym. 

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

Projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. Konsultacje publiczne przeprowadzone zostaną do dnia 7 września 

2018 r.  

W celu przeprowadzenia opiniowania i szerokich konsultacji publicznych projekt zostanie przekazany m.in. do 

następujących podmiotów:  

1. Prezes Sądu Najwyższego,  

2. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,  

3. Prezes Narodowego Banku Polskiego,  

4. Prezes Komisji Nadzoru Finansowego, 

5. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

6. Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych,  

7. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, 

8. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,  

9. Prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,  

10. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,  

11. Prezes Zarządu Polskiej Izby Biur Rachunkowych,  

12. Prezes Związku Banków Polskich,  

13. Kasa Krajowa Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych,  

14. Prezes Związku Rzemiosła Polskiego,  

15. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,  

16. Rada Dialogu Społecznego,  

17. Prezydent Konfederacji Lewiatan,  

18. Prezes Business Centre Club,  

19. Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 

20. Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,  

21. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, 

22. Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 

23. Przewodniczący Forum Związków Zawodowych. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2018 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 
(2020) 

1 
(2021) 

2 
(2022) 

3 
(2023) 

4 
(2024) 

5 
(2025) 

6 
(2026) 

7 
(2027) 

8 
(2028) 

9 
(2029) 

10 
(2030) 

Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 16,0 

Dochody budżetu państwa w tym: 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 14,8 

z tytułu zaliczki na podatek dochodowy 

od osób fizycznych (przy założeniu 

51,19% udziału w dochodach PIT) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,3 

z tytułu składek na ubezpieczenie 

społeczne  
0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 10,1 

na Fundusz Pracy  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 2,5 

NFZ (z tytułu składek zdrowotnych) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 

JST (z tytułu 48,81% udziału w 

dochodach PIT) 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 

Wydatki ogółem 3,8 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 45,4 

budżet państwa 3,8 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 45,4 

JST 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo ogółem -2,6 -2,4 -2,5 -2,5 -2,6 -2,6 -2,7 -2,8 -2,8 -2,9 -3,0 -29,4 



budżet państwa -2,7 -2,5 -2,6 -2,6 -2,7 -2,8 -2,8 -2,9 -3,0 -3,0 -3,1 -30,7 

JST 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,3 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Źródła finansowania  

Projekt będzie miał wpływ na wydatki sektora finansów publicznych.  

Wydatki będą ujmowane w ustawie budżetowej i pokrywane ze środków budżetu państwa 

z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw budżetu, finansów publicznych 

i instytucji finansowych. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenia tej części 

budżetu państwa o ww. kwoty. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Założenia przyjęte w odniesieniu do wydatków budżetowych - Koszty wsparcia dla 

samorządowych organów podatkowych 

 

W zakresie wydatków uwzględniono koszt zatrudnienia osób niezbędnych do realizacji zadań 

projektowanych w ustawie. Planuje się dodatkowe zatrudnienie w Krajowej Informacji 

Skarbowej pracowników docelowo realizujących zadania związane ze wsparciem 

samorządowych organów podatkowych. Wielkość takiej jednostki organizacyjnej uwzględnia 

specyfikę zadań związanych z realizacją wsparcia. 

 

W szacowaniu wysokości wydatków budżetu państwa z tytułu wynagrodzeń przyjęto 

następujące założenia: 

a) utworzenie 36 etatów na poziomie Krajowej Informacji Skarbowej tworzącej strukturę 

Podatkowego Centrum Kompetencyjnego Podatków Lokalnych, 

b) szacunkowy łączny koszt pracodawcy utworzenia prognozowanych etatów szacuje się 

łącznie z kosztami utworzenia stanowisk pracy na poziomie ok. 3 420 tys. zł/rok (w 2020 r.; 

w latach następnych uwzględniono roczny wzrost wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą 

oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw). 

 

W zakresie wydatków związanych z planowaną strukturą zatrudnienia należy uwzględnić 

koszt stworzenia jednostki organizacyjnej w ramach struktury organizacyjnej w ramach KAS. 

Wielkość takiej jednostki organizacyjnej  powinna uwzględniać specyfikę przewidzianych 

w ustawie zadań. Szacuje się, iż w skład tej komórki wchodziłby naczelnik wydziału – 1 

osoba, kierownicy – 3 osoby, pracownicy merytoryczni – 30 osób i radcy prawni – 2 osoby. 

Planuje się, że nowa komórka organizacyjna byłaby umiejscowiona w obecnej jednostce 

Krajowej Informacji Skarbowej. Dlatego nie wystąpiłaby konieczność wynajmu powierzchni 

lub nabycia odrębnej nieruchomości na powstanie tego centrum kompetencyjnego. 

Proponowane stanowiska pracy oraz kwoty wynagrodzenia wzięte pod uwagę przy 

szacowaniu kosztów uwzględniają okoliczność, że sprawy prowadzone przez taką komórkę 

charakteryzowałaby się trudnością, i ze swej natury nie są i nie będą szablonowe. 

Charakteryzuje je przekrojowy charakter wymagający zatrudnienia wysoko kwalifikowanych 

kadr. Wymagają również prowadzenia konsultacji zarówno pomiędzy pracownikami pionu, 

jak też z innymi departamentami MF.  

Na wydatki budżetowe związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Podatkowego Centrum 

Kompetencyjnego Podatków Lokalnych składają się następujące grupy kosztów: 

1. koszty wynagrodzeń komórki organizacyjnej wykonującej opisane zadania (łączne koszty 

jednoroczne na poziomie 3 060 tys. zł, uwzględnione w wydatkach budżetu państwa 

w 2020 r., oszacowane łącznie dla 36 etatów);  

2. koszty utworzenia nowych stanowisk pracy (koszty jednoroczne na poziomie 6 tys. 

zł/etat, uwzględnione w wydatkach budżetu państwa w 2020 r., oszacowane łącznie dla 

36 etatów w kwocie 216 tys. zł); 

3. koszty utrzymania stanowisk pracy (koszty stałe wynoszące rocznie 4 tys. zł/etat, 



uwzględniające wydatki m.in. na badania, ZFŚS itp., oszacowane łącznie dla 36 etatów w 

kwocie 144 tys. zł rocznie); 

4. koszty operacyjne związane z funkcjonowaniem jednostki obejmujące np. koszty bieżące 

i koszty nabycia licencji programów niezbędnych do wykonywania przewidzianych zadań 

(łączne koszty jednoroczne na poziomie ok 400 tys. zł, uwzględnione w wydatkach 

budżetu państwa w 2020 r. i następnych). 

 

 

Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych będzie umiejscowione w obecnej jednostce 

Krajowej Informacji Skarbowej, dlatego nie wystąpi konieczność wynajmu powierzchni lub 

nabycia odrębnej nieruchomości. 

 

Szacując wydatki w latach następnych uwzględniono wytyczne dotyczące stosowania 

jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków 

finansowych projektowanych ustaw – w zakresie wzrostu wynagrodzeń. 

 

Założenia przyjęte w odniesieniu do dochodów budżetowych 

 

Planowane rozwiązanie związane z powołaniem „Podatkowego Centrum Kompetencyjnego 

Podatków Lokalnych” może przyczynić się do zwiększenia wpływów budżetowych zarówno 

jednostek samorządu terytorialnego jak i budżetu państwa. Może ono wynikać ze wsparcia 

samorządowych organów podatkowych w zakresie postępowań obejmujących podatki 

lokalne. Ze względów ostrożnościowych jednak, wynikających z braku możliwości 

dokładnego oszacowania pozytywnego efektu na finanse publiczne, nie uwzględniono 

szacunków w kalkulacji wpływu regulacji na sektor finansów publicznych, tj. budżet państwa 

i JST. 

 

Dla oszacowania dochodów ogółem przyjęto ponadto wpływy wynikające z docelowego 

utworzenia 36 etatów w ramach struktur organizacyjnych Krajowej Informacji Skarbowej. 

Zakłada się, że poszczególne wpływy (w tym również m.in. z tytułu PIT oraz składek na 

ubezpieczenie społeczne i NFZ) z tego tytułu powinny się kształtować odpowiednio: 

1. z tytułu PIT: ok 198 tys. zł za rok 2020, dla lat następnych uwzględniono przewidywany 

roczny wzrost wynagrodzeń przyjęty zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania 

jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków 

finansowych projektowanych ustaw; 

2. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, NFZ, FP (potrącanych z wynagrodzenia 

pracownika jak i płacone przez pracodawcę): ok. 1 050 tys. zł za rok 2020, dla lat następnych 

uwzględniono przewidywany roczny wzrost wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą 

oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. 

 

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 duże przedsiębiorstwa        



pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Wsparcie w załatwianiu sprawy indywidualnych w zakresu podatków 

lokalnych. 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Wsparcie w załatwianiu sprawy indywidualnych w zakresu podatków 

lokalnych. 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Projekt może przyczynić się w sposób pośredni do wzrostu dochodów 

rozporządzalnych sektora gospodarstw domowych poprzez wsparcie 

samorządowych organów podatkowych w zakresie postępowań 

obejmujących podatki lokalne skutkujące zwiększeniem efektywności tych 

postepowań.  

 

Niemierzalne   

 

  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość. 

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 

X  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 

X nie dotyczy 

 

Komentarz:  

Projekt nie nakłada dodatkowych obciążeń regulacyjnych na podatników. Przedmiotowe rozwiązania mają na celu 

wsparcie praw podatników oraz wsparcie samorządowych organów podatkowych w postępowaniach indywidualnych. 

 

Projekt może powodować dodatkowe obowiązki dla sektora publicznego w następującym zakresie: 

1) Wprowadzenie obowiązku badania przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej od wyroku wydanego 

w sprawie skargi na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie; 

2) Wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla Krajowej Informacji Skarbowej. 

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 

 

 

Bez wpływu 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika wejdzie w życie 

z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

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

Po 3 latach od wejścia w życie przepisów przeprowadzona zostanie ocena efektów wsparcia samorządowych organów 

podatkowych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, poprzez: 

1) ilości przeprowadzonych działań informacyjnych, 

2) ilości i skuteczności pomocy w indywidualnych sprawach, 

3) ilości i skuteczności zastępstwa procesowego. 

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

 

 


