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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym
podatku
dochodowym
od
niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych
regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie
w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
Z poważaniem
Mateusz Morawiecki
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne
Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.1)) w art. 45cd w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:
„Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy
udostępnia podatnikowi, z wyjątkiem podatnika składającego zeznanie w związku
z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi
produkcji rolnej oraz podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku, za
pośrednictwem portalu podatkowego zeznania, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz
ust. 1a pkt 1, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej
Administracji Podatkowej, w tym dane:”.
Art. 2. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, 1495,
1649 i 2200) w art. 21c w ust. 1 po wyrazach „udostępnia podatnikowi” dodaje się wyrazy
„, z wyjątkiem podatnika składającego zeznanie w związku z prowadzoną pozarolniczą
działalnością gospodarczą oraz podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku,”.
Art. 3. Przepisy art. 45cd ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, oraz art. 21c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia
1 stycznia 2019 r.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2020 r.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394, 1495,
1622, 1649, 1655, 1726, 1751, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200 i 2473.

UZASADNIENIE
I. Część ogólna / Potrzeba i cel wydania ustawy
Przedłożony projekt ustawy wprowadza zmiany w:
1) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1387, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o PIT”,
2) ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą o ryczałcie”.
Projektowane rozwiązania zmieniają zakres usługi polegającej na udostępnianiu podatnikom
podatku dochodowego od osób fizycznych przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych
zeznań podatkowych.
Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126) została wprowadzona, za
pośrednictwem portalu podatkowego, usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego
przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), bez konieczności składania jakiegokolwiek
wniosku przez podatnika, zwana dalej „usługą”. KAS wypełnia dla podatników podatku
dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe, bazując na informacjach od płatników,
danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły oraz danych
znajdujących się w rejestrach własnych Szefa KAS i innych rejestrach państwowych,
np. PESEL czy OPP.
Regulacje w zakresie udostępniania podatnikom zeznań przez organ podatkowy wynikają
z przepisów art. 45cd–45cf ustawy o PIT oraz art. 21c i art. 21d ustawy o ryczałcie.
Wdrożenie usługi polegającej na udostępnieniu za pośrednictwem portalu podatkowego przez
KAS wypełnionego zeznania zostało rozłożone w czasie. Przyjęto, że realizacja usługi będzie
następować w dwóch etapach.
W pierwszym etapie usługa została udostępniona do rozliczenia podatku za 2018 r. dla
podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej
składającymi zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących
przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie
podatkowe na formularzu PIT-38. Usługa obejmuje zarówno podatników rozliczających się

indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem oraz w sposób przewidziany dla osób samotnie
wychowujących dzieci.
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, realizacja drugiego etapu usługi następuje, poczynając
od rozliczenia podatku za 2019 r., i dotyczy podatników składających zeznanie podatkowe na
formularzach:


PIT-28 – składają podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych dla przychodów z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu,
dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a także ze
sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych,



PIT-28S – składają podatnicy będący przedsiębiorstwem w spadku, którzy przychody
z

działalności

gospodarczej

opodatkowują

ryczałtem

od

przychodów

ewidencjonowanych,


PIT-36 – składają podatnicy, którzy opodatkowują dochody według skali podatkowej,
które nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37, tj. np. dochody z działalności
gospodarczej, z działów specjalnych produkcji rolnej, z najmu, dzierżawy lub innych
umów o podobnym charakterze, z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych, czy ze źródeł
przychodów położonych za granicą,



PIT-36S – składają podatnicy będący przedsiębiorstwem w spadku, którzy dochody z
działalności gospodarczej opodatkowują według skali podatkowej,



PIT-36L – składają podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie według jednolitej 19%
stawki podatku dla dochodów z działalności gospodarczej lub dla dochodów z działów
specjalnych produkcji rolnej ustalanych na podstawie prowadzonych ksiąg
rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów,



PIT-36LS – składają podatnicy będący przedsiębiorstwem w spadku, którzy dochody
z działalności gospodarczej opodatkowują według jednolitej 19% stawki podatku.

W ramach usługi, dla rozliczenia za 2019 r., powyższe zeznania powinny być dostępne od dnia
15 lutego 2020 r.
Jednakże, biorąc pod uwagę wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w otoczeniu
legislacyjnym, które nie zostały przewidziane przy realizacji pierwszego etapu usługi, a które
w pierwszej kolejności wpływają na konstrukcję udostępnionych za pośrednictwem portalu
podatkowego formularzy podatkowych PIT-37 i PIT-38, oraz równoległą implementację
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kolejnych formularzy, w tym PIT-36 i PIT-28, stwierdzić należy, że istnieje ryzyko
niedotrzymania terminów realizacji drugiego etapu oraz powstania dużej ilości błędów, co z
punktu widzenia odpowiedzialności administracji podatkowej za bezpieczeństwo danych
udostępnionych podatnikowi, jest niedopuszczalne.
Mając na uwadze powyższe, projekt ustawy zmienia zakres usługi polegającej na udostępnianiu
przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. Usługa nie znajdzie
zastosowania do zeznań składanych przez podatników w związku z prowadzoną przez nich
pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej.
W efekcie proponowanej zmiany, KAS nie będzie udostępniał zeznań podatkowych PIT-28S,
PIT-36S i PIT 36LS, składanych przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku. Na
tych formularzach rozliczane są bowiem wyłącznie przychody z pozarolniczej działalności
gospodarczej, a dla celów podatku dochodowego, przychody przedsiębiorstwa w spadku
uznawane są za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Ponadto nie będzie udostępnione za pośrednictwem portalu podatkowego wstępnie wypełnione
przez KAS zeznanie PIT-36L, ponieważ to zeznanie składają wyłącznie podatnicy, którzy
osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych
produkcji rolnej, z których dochód jest ustalany na podstawie prowadzonych ksiąg. Podatnicy,
którzy składają zeznanie PIT-36L opodatkowują uzyskane dochody według jednolitej 19%
stawki podatku.
Zmiana zakresu usługi obejmie również zeznanie PIT-36. KAS nie udostępni podatnikowi
zeznania PIT-36, jeżeli do jego złożenia będzie obowiązany podatnik prowadzący pozarolniczą
działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Podatnicy, którzy osiągają
przychody z tych tytułów, składają zeznanie PIT-36, jeżeli korzystają z opodatkowania według
skali podatkowej. KAS nie udostępni podatnikowi zeznania PIT-36, jeżeli w zeznaniu tym
podatnik będzie obowiązany rozliczyć np. przychody ze stosunku pracy i jednocześnie
przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W ramach usługi zeznanie PIT-36
zostanie podatnikowi udostępnione, jeżeli w zeznaniu tym podatnik będzie rozliczał np.
osiągnięte przychody ze stosunku pracy, z najmu i z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych.
II. Omówienie poszczególnych przepisów
Art. 1. projektu ustawy – zmienia brzmienie wprowadzenia do wyliczenia w art. 45cd w ust. 1
ustawy o PIT.
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W efekcie tej zmiany regulacje w zakresie udostępniania podatnikom zeznań podatkowych w
ramach usługi nie znajdą zastosowania do zeznań podatkowych składanych przez podatników
będących przedsiębiorstwem w spadku, tj. zeznań PIT-36S i PIT-36LS, oraz podatników
obowiązanych do składania zeznań PIT-36 i PIT-36L, w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej zarówno w przypadku, gdy dochód z
działów specjalnych produkcji rolnej jest ustalany na podstawie norm szacunkowych, jak i na
podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i
rozchodów.
Zeznanie podatkowe nie zostanie podatnikowi udostępnione w każdym przypadku, gdy
podatnik jest obowiązany do jego złożenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
lub działami specjalnymi produkcji rolnej. Oznacza to, że zeznanie nie będzie udostępnione w
ramach usługi podatnikowi, który np. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie
osiągnął przychodów w roku podatkowym lub zawiesił wykonywanie działalności
gospodarczej. Wskazać należy, że zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z
obowiązku złożenia zeznania podatkowego, a ponadto, w okresie zawieszenia wykonywania
działalności gospodarczej, przedsiębiorca może podejmować czynności określone w art. 25
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn.
zm.), które generują przychody, np. może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie.
Art. 2. projektu ustawy – zmienia brzmienie art. 21c ust. 1 ustawy o ryczałcie.
Zmiana ta wyłącza z usługi zeznanie PIT-28S składane przez podatników będących
przedsiębiorstwem w spadku oraz zeznanie PIT-28, w przypadku gdy do jego złożenia
obowiązany jest podatnik w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.
Zeznania PIT-28S i PIT-28 składają podatnicy, którzy korzystają z opodatkowania ryczałtem
od przychodów ewidencjonowanych.
Wyłączenie z usługi „w całości” zeznania PIT-28S wynika z faktu, że w zeznaniu tym
wykazywane są wyłącznie przychody z działalności gospodarczej osiągane przez podatnika
będącego przedsiębiorstwem w spadku.
W zeznaniu PIT-28 podatnicy rozliczają zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychody
z działalności gospodarczej, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o
podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.
Zeznanie nie zostanie udostępnione w ramach usługi tylko w przypadku, gdy będzie składane
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tym samym, zostanie udostępnione w
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każdym przypadku, gdy w zeznaniu PIT-28 będą rozliczane wyłącznie przychody z najmu albo
wyłącznie ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, albo wyłącznie
z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.
Podobnie jak w przypadku zeznania PIT-36, również zeznanie PIT-28 nie będzie udostępniane
w ramach usługi w przypadku, gdy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
podatnik nie osiągnął przychodów w roku podatkowym lub zawiesił wykonywanie działalności
gospodarczej.
Art. 3. projektu ustawy precyzuje, do jakich dochodów (przychodów) mają zastosowanie
projektowane przepisy, wskazując, że znajdą one zastosowanie do dochodów (przychodów)
uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
Art. 4. projektu ustawy zawiera przepis regulujący wejście w życie ustawy z dniem 15 lutego
2020 r.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami organy podatkowe są obowiązane do udostępnienia
podatnikom zeznań z dniem 15 lutego, w związku z tym – w celu zastosowania proponowanych
zmian do zeznań składanych za 2019 r. – konieczne jest, żeby zmiany te weszły w życie z dniem
15 lutego 2020 r.
Projekt ustawy wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców. W odniesieniu do przychodów z działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie
będą mogli korzystać z usługi wstępnie udostępnionego zeznania przy rozliczeniu przychodów
za rok podatkowy.
Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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 został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych
Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego sytemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
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Projekt ustawy nie wymaga zaopiniowania, dokonania konsultacji albo uzgodnienia z
właściwymi instytucjami organami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem
Centralnym.

6

Nazwa projektu
Data sporządzenia
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 23 grudnia 2019 r.
fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
Źródło:
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
inicjatywa własna
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Finansów
Nr w Wykazie: UD38
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Pan Jan Sarnowski, Podsekretarz Stanu
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
1) Pan Aleksander Łożykowski, Dyrektor Departamentu Podatków
Dochodowych w Ministerstwie Finansów, tel. (22) 694-33-26,
e-mail: aleksander.lozykowski@mf.gov.pl,
2) Pani Beata Karbownik, Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków
Dochodowych w Ministerstwie Finansów, (22) 694-37-02, e-mail:
beata.karbownik@mf.gov.pl.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Celem regulacji jest zmiana zakresu usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych
zeznań podatkowych. Pozwoli to na przygotowanie mechanizmów do pozyskania danych z rejestrów zewnętrznych
niezbędnych do zasilenia wstępnie wypełnionych przez organy podatkowe formularzy podatkowych udostępnionych
podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego, tak aby uzyskać pewność ich poprawności i bezpieczeństwa.
Zmiana ta umożliwi również udoskonalanie aplikacji, w ramach której aktywowana została usługa udostępnienia
podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego rocznego zeznania podatkowego wstępnie przygotowanego przez
organy podatkowe dla podatnika rozliczającego się na formularzach podatkowych PIT-37 i PIT-38, oraz rozszerzenie
funkcjonalności usługi w zakresie udostępnienia i możliwości złożenia przez podatnika nowych wersji deklaracji
PIT-37 i PIT-38 za rok 2019.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projekt ustawy zmienia zakres usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych
zeznań podatkowych. Usługa nie znajdzie zastosowania do zeznań składanych przez podatników w związku z
prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej. Modyfikacja
ta wymaga zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387,
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, z późn. zm.). Regulacje w zakresie udostępniania podatnikom
zeznań przez organ podatkowy wynikają bowiem z przepisów art. 45cd–45cf ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz art. 21c i art. 21d ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne. Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126).
W pierwszym etapie usługa została udostępniona do rozliczenia podatku za 2018 r. dla podatników będących osobami
fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, składającymi zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37, oraz
podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych składających zeznanie podatkowe na formularzu
PIT-38.
Drugi etap zakłada realizację usługi w odniesieniu do zeznań PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS,
poczynając od rozliczenia podatku za 2019 r. W ramach usługi, dla rozliczenia za 2019 r., powyższe zeznania powinny
być dostępne od dnia 15 lutego 2020 r.
Jednakże, biorąc pod uwagę wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w otoczeniu legislacyjnym, które nie zostały
przewidziane przy realizacji pierwszego etapu usługi, a które w pierwszej kolejności wpływają na konstrukcję
udostępnionych za pośrednictwem portalu podatkowego formularzy podatkowych PIT-37 i PIT-38, oraz równoległą
implementację kolejnych formularzy, w tym PIT-36 i PIT-28, należy stwierdzić, że istnieje ryzyko niedotrzymania
terminów realizacji drugiego etapu oraz powstania dużej ilości błędów, co z punktu widzenia odpowiedzialności
administracji podatkowej za bezpieczeństwo danych udostępnionych podatnikowi, jest niedopuszczalne.

Powyższa zmiana nie przesądza o rezygnacji z udostępniania w usłudze wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych dla
podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, lecz uruchomienie
jej w późniejszym terminie. Późniejsze uruchomienie usługi dla tej grupy podatników pozwoli na implementację do
systemu zmian legislacyjnych w zakresie PIT-37 i PIT-38 oraz uwzględnienie racjonalizatorskich wniosków podatników,
którzy korzystali z usługi, rozliczając swoje zeznanie podatkowe za rok 2018.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
W 20 z 35 krajów członkowskich OECD udostępniana jest usługa generowania wstępnie wypełnionych zeznań
podatkowych dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
W większości państw Europy podatnicy korzystają już ze wstępnie wypełnionych elektronicznych zeznań
podatkowych. Różnice dotyczą jednak zakresu danych wstępnie wypełnianych przez administracje skarbowe.
Najbardziej zaawansowane rozwiązania działają np. w Hiszpanii, gdzie władze podatkowe całkowicie wypełniają
zeznanie. Zaawansowane są też takie państwa jak Dania, Włochy, Grecja, Malta i Norwegia. Wciąż jednak w wielu
państwach wstępne wypełnienie ograniczone jest do podstawowych danych osobistych, informacji o dochodzie oraz o
krajowych kontach bankowych.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
Podatnicy podatku
2,5 mln
MF
Brak możliwości skorzystania z usługi
dochodowego od osób
polegającej na udostępnieniu wstępnie
fizycznych prowadzący
wypełnionego przez Krajową Administrację
działalność gospodarczą
Skarbową zeznania podatkowego.
lub działy specjalne
produkcji rolnej
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 został udostępniony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Projektowane regulacje nie były przedmiotem uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania.
Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem ustawy w trybie przepisów o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

0
Dochody
ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe
jednostki
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
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jednostki
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe
jednostki
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9
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Łącznie
(0–10)

Źródła
finansowania
Dodatkowe
informacje, w
tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do
obliczeń
założeń

Koszty systemu nie ulegną zmianie w stosunku do zakładanego limitu wydatków wskazanych na
wdrożenie usługi udostępniania wstępnie wypełnionych zeznań przez organy podatkowe w ustawie
z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126).
Koszty systemu nie ulegną zmianie w stosunku do zakładanego limitu wydatków wskazanych na
wdrożenie usługi udostępniania wstępnie wypełnionych zeznań przez organy podatkowe w ustawie
z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126).

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
W ujęciu
duże
przedsiębiorstwa
pieniężnym
*
(w mln zł, ceny
sektor mikro-,
stałe z 2019 r.)
małych i średnich
przedsiębiorstw*
rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże
niepieniężnym** przedsiębiorstwa
*
sektor mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw*

rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe
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10

Łącznie
(0–10)

Zmiany dotyczące wyłączenia usługi udostępnienia zeznania dla podatników
prowadzących działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej
wpłyną na sytuację mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Usługa
udostępnienia wstępnie wypełnionego zeznania nie będzie dostępna dla tych
podmiotów w przypadku składania zeznań w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej.
Zmiany dotyczące wyłączenia usługi udostępnienia zeznania dla podatników
prowadzących działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej nie
spowodują negatywnego wpływu na rodzinę, obywateli i gospodarstwa
domowe. Usługa udostępnienia wstępnie wypełnionego zeznania nie będzie
dostępna wyłącznie dla zeznań składanych w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej.

Niemierzalne **
Nie dotyczy
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
Źródła danych i przyjęte do obliczeń założenia wskazano w poz 6.
źródeł danych i
Projekt nie ma bezpośredniego wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną osób
przyjętych do obliczeń
niepełnosprawnych oraz osób starszych.
założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w
nie dotyczy
odwróconej tabeli zgodności).

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

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

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:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na ww. obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 15 lutego 2020 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/

DPUE.920.1846.2019 / 2 / MM
dot.: RM-10-184-19 z 23.12.2019 r.

Pan Łukasz Schreiber
Sekretarz Rady Ministrów

Opinia
o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wyrażona przez ministra właściwego
do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Szanowny Panie Ministrze,
w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.
Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:
Pan Tadeusz Kościński
Minister Finansów

