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Na podstawie art. 118 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam
Sejmowi
projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych z projektami aktów wykonawczych.
W

załączeniu

przedstawiam

także opinię dotyczącą zgodności

proponowanych

regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie

uprzejmie

informuję, że

do prezentowania stanowiska

sprawie w toku prac parlamentarnych
i Finansów.

został upoważniony

Rządu

w tej

Minister Rozwoju

Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany:
1)

w art. 22 w ust. 11 skreĞla siĊ wyrazy „lub przez płatnika pracownika”;

2)

w art. 27 w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia skreĞla siĊ wyrazy „albo art. 37
ust. 1”;

3)

w art. 33 w ust. 4 wyrazy „z art. 37–40” zastĊpuje siĊ wyrazami „z art. 38–40”;

4)

w art. 35 w ust. 10 po wyrazie „zadania” skreĞla siĊ przecinek i wyrazy „z zastrzeĪeniem
art. 37”;

5)

uchyla siĊ art. 37;

6)

w art. 39 w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreĞla siĊ wyrazy „w przypadku gdy nie
dokonują rocznego obliczenia podatku,”;

7)

w art. 45 uchyla siĊ ust. 2;

8)

w art. 45a pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadania naczelnika urzĊdu skarbowego, o którym mowa w art. 39 ust. 1, art. 42
ust. 2 pkt 2 i art. 45ca ust. 1, pełni organ wymieniony w art. 13a Ordynacji
podatkowej;”;

9)

w art. 45b:
a)

uchyla siĊ pkt 2,

b)

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) oĞwiadczeĔ, o których mowa w art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4 i art. 35 ust. 4”;

10) w art. 45ba:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Deklaracje i informacje, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a
i 1b, art. 39 ust. 1–4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa siĊ
urzĊdowi skarbowemu za pomocą Ğrodków komunikacji elektronicznej zgodnie
z przepisami Ordynacji podatkowej.”,
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b)

w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Deklaracje i informacje, o których mowa w ust. 1, mogą byü składane urzĊdowi
skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeĪeli płatnicy wymienieni w art. 35
ust. 10, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6, lub podmioty wymienione
w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a, są obowiązani sporządziü informacjĊ za dany rok
dla nie wiĊcej niĪ piĊciu podatników.”,

c)

ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do deklaracji oraz informacji, o których
mowa w ust. 1, które w imieniu i na rzecz płatników lub podmiotów wymienionych
w ust. 2 składa urzĊdowi skarbowemu przedsiĊbiorca wykonujący działalnoĞü
gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów
Ordynacji podatkowej.
4. Płatnicy oraz podmioty wymienione w ust. 2, którzy wybrali składanie
informacji w formie dokumentu pisemnego, informacje sporządzane w tej formie
po zakoĔczeniu roku podatkowego przesyłają urzĊdowi skarbowemu do koĔca
stycznia roku nastĊpującego po roku podatkowym.”;

11) w art. 45c:
a)

w ust. 1 wyrazy „o którym mowa w ust. 3,” zastĊpuje siĊ wyrazami „o którym
mowa w ust. 3 i 3a,”,

b)

po ust. 3 dodaje siĊ ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Za wniosek uwaĪa siĊ równieĪ wskazanie przez podatnika, o którym
mowa w art. 34 ust. 9, w oĞwiadczeniu sporządzonym według ustalonego wzoru,
jednej organizacji poĪytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego. OĞwiadczenie składa siĊ urzĊdowi skarbowemu,
o którym mowa w art. 45 ust. 1b, w terminie do dnia 30 kwietnia roku
nastĊpującego po roku podatkowym.
3b. OĞwiadczenie złoĪone w terminie, o którym mowa w ust. 3a, wraz
z rocznym obliczeniem podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 9, dla potrzeb
przekazania 1% podatku traktuje siĊ na równi z zeznaniem podatkowym, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1. ZłoĪenie oĞwiadczenia oznacza wyraĪenie zgody na
przekazanie kwoty w wysokoĞci 1% podatku naleĪnego.”,

c)

w ust. 6 w pkt 3 wyrazy „o którym mowa w ust. 3,” zastĊpuje siĊ wyrazami
„o którym mowa w ust. 3 i 3a,”,
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d)

w ust. 6a wyrazy „o którym mowa w ust. 3” zastĊpuje siĊ wyrazami „o którym
mowa w ust. 3 i 3a,”,

e)

dodaje siĊ ust. 9 w brzmieniu:
„9. Minister właĞciwy do spraw finansów publicznych okreĞli, w drodze
rozporządzenia, wzór oĞwiadczenia, o którym mowa w ust. 3a, wraz
z objaĞnieniami co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania, mając na
celu umoĪliwienie identyfikacji podatnika i urzĊdu skarbowego, do którego
kierowane jest oĞwiadczenie, oraz poprawne przekazanie 1% podatku.”;

12) po art. 45c dodaje siĊ art. 45ca i art. 45cb w brzmieniu:
„Art. 45ca. 1. Podatnicy, uzyskujący dochody od płatników okreĞlonych w art. 31,
art. 33, art. 34, art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7 lub art. 41 ust. 1, mogą złoĪyü w terminie do
dnia 15 kwietnia roku nastĊpującego po roku podatkowym, urzĊdowi skarbowemu
wniosek o sporządzenie zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wskazując adres
poczty elektronicznej, na który ma byü wysłana informacja o sporządzeniu zeznania
przez urząd skarbowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podatnicy mogą wnioskowaü o:
1)

2)

uwzglĊdnienie w zeznaniu:
a)

sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 6 albo art. 6a,

b)

kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 albo ust. 11,

c)

odliczeĔ, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 lub art. 27f;

przekazanie na rzecz jednej organizacji poĪytku publicznego kwoty w wysokoĞci
1% podatku naleĪnego wynikającego z zeznania, podając jej numer wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Przepis art. 45 ust. 1b stosuje siĊ odpowiednio.
4. JeĪeli podatnik pozostaje w związku małĪeĔskim wniosek, o którym mowa

w ust. 1, moĪe byü złoĪony wspólnie z małĪonkiem albo odrĊbnie przez kaĪdego
z małĪonków. Wspólny wniosek małĪonków podpisuje jeden z małĪonków, co traktuje
siĊ na równi ze złoĪeniem przez niego oĞwiadczenia o upowaĪnieniu go przez jego
współmałĪonka do złoĪenia tego wniosku. OĞwiadczenie to składa siĊ pod rygorem
odpowiedzialnoĞci karnej za fałszywe zeznania.
5. Urząd skarbowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku,
o którym mowa w ust. 1, nie wczeĞniej jednak niĪ od dnia 15 marca roku nastĊpującego
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po roku podatkowym, informuje podatnika, na adres poczty elektronicznej wskazany we
wniosku, o udostĊpnieniu w systemie teleinformatycznym zeznania za rok podatkowy.
6. Podatnik w całoĞci akceptuje albo odrzuca zeznanie udostĊpnione w systemie
teleinformatycznym. Akceptacja zeznania w całoĞci oznacza jego złoĪenie.
7. Niewykonanie czynnoĞci, o których mowa w ust. 6, w terminie, o którym mowa
w art. 45 ust. 1, oznacza akceptacjĊ zeznania w całoĞci i jest równoznaczne z jego
złoĪeniem.
8. W przypadku odrzucenia zeznania, podatnik składa zeznanie na zasadach
okreĞlonych w art. 45 ust. 1.
9. Minister właĞciwy do spraw finansów publicznych okreĞli, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku, o którym mowa
w ust. 1, mając na uwadze koniecznoĞü prawidłowej identyfikacji podatnika i urzĊdu
skarbowego, do którego kierowany jest wniosek, oraz poprawne rozliczenie podatku.
Art. 45cb. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 45ca ust. 1, składa siĊ za
poĞrednictwem portalu podatkowego albo elektronicznej skrzynki podawczej systemu
teleinformatycznego administracji skarbowej.
2. Wniosek, o którym mowa w art. 45ca ust. 1, oraz oĞwiadczenie, o którym mowa
w art. 45c ust. 3a, mogą byü równieĪ składane za pomocą systemu teleinformatycznego
banków

krajowych

Ğwiadczących

usługi

drogą

elektroniczną

zapewniającego

bezpieczeĔstwo, integralnoĞü i poufnoĞü przekazywania danych.
3. Wniosek oraz oĞwiadczenie składane w sposób, o którym mowa w ust. 2,
uwierzytelnia siĊ przy uĪyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank
krajowy do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza rachunku bankowego.”.
Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 45b pkt 1, 4 i 5
ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejĞcia w Īycie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 45b pkt 1, 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłuĪej niĪ do dnia 1 stycznia 2018 r.
Art. 3. Ustawa ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.,
z wyjątkiem art. 1 pkt 11 i 12, które mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia
1 stycznia 2016 r.
Art. 4. Ustawa wchodzi w Īycie z dniem 15 marca 2017 r.

UZASADNIENIE
W aktualnie obowiązującym stanie prawnym podatnicy podatku dochodowego od osób
fizycznych uzyskujący dochody wyłącznie od płatników lub organów rentowych
i chcący skorzystaü z odliczeĔ z tytułu poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne
lub/i ulgi na dzieci lub teĪ chcący skorzystaü z moĪliwoĞci przekazania 1% podatku
naleĪnego na rzecz wybranej organizacji poĪytku publicznego zobowiązani są do
sporządzenia i złoĪenia do urzĊdu skarbowego zeznania podatkowego. Skomplikowana
struktura zeznania i załączników, w których wykazywane są ulgi, niejednokrotnie
sprawia podatnikom problemy w ich samodzielnym wypełnieniu.
Celem projektowanej zmiany jest:
1) ograniczenie kosztów związanych z poborem podatku dochodowego od osób
fizycznych (PIT) poprzez:
a) zmniejszenie kosztów związanych z zaopatrzeniem urzĊdów skarbowych
w papierowe wersje druków zeznaĔ,
b) zmniejszenie kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych papierowo,
c) uwolnienie pracodawców od kosztownego utrzymywania dokumentacji
papierowej przez pracodawców;
2) uwolnienie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących
dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych) od samodzielnego
sporządzania zeznaĔ podatkowych;
3) umoĪliwienie podatnikom, którzy są rozliczani przez organy rentowe, przekazania
1% podatku na rzecz organizacji poĪytku publicznego bez koniecznoĞci składania
zeznania podatkowego.
Proponowana zmiana wprowadza ułatwienia dla okreĞlonej w projekcie grupy
podatników oraz eliminuje nadmierną liczbĊ dokumentów papierowych, jakie wpływają
do administracji podatkowej i są przez nią przetwarzane, zmniejszając przy tym koszty
związane z zaopatrzeniem urzĊdów skarbowych w papierowe wersje druków zeznaĔ,
koszty związane z obsługą deklaracji składanych papierowo oraz uwalnia pracodawców
od kosztownego utrzymywania dokumentacji papierowej.
Mając powyĪsze na uwadze, proponuje siĊ wprowadzenie zmian w sposobie rozliczania
podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy uzyskują dochody
wyłącznie od płatników okreĞlonych w art. 31, art. 33, art. 34, art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4

i 7 lub art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych polegających
na umoĪliwieniu im złoĪenia wniosku do urzĊdu skarbowego o sporządzenie zeznania
przez urząd skarbowy. Wniosek o sporządzenie zeznania składany byłby wyłącznie
elektronicznie

za

poĞrednictwem

elektronicznej

skrzynki

podawczej

systemu

teleinformatycznego administracji skarbowej albo portalu podatkowego. Dopuszczona
została takĪe moĪliwoĞü złoĪenia wniosku za poĞrednictwem banków, analogicznie jak
ma to miejsce w przypadku osób składających Wniosek 500 Plus. Wnioski składane
byłyby w terminie do dnia 15 kwietnia roku nastĊpującego po roku podatkowym.
Rozliczenia podatku dochodowego za dany rok podatkowy – na podstawie złoĪonego
wniosku oraz informacji o dochodach od płatnika lub organu rentowego – dokonywałby
za podatnika urząd skarbowy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku,
nie wczeĞniej jednak niĪ od dnia 15 marca roku nastĊpującego po roku podatkowym.
Do sporządzenia zeznaĔ przez urząd skarbowy przygotowany zostanie system
informatyczny, który automatycznie sporządzi zeznania podatkowe na podstawie
informacji otrzymanej od płatników i organów rentowych oraz wniosków złoĪonych
przez podatników. Tak przygotowane zeznanie udostĊpniane bĊdzie podatnikowi
w systemie teleinformatycznym do akceptacji lub odrzucenia. W przypadku braku
akceptacji lub odrzucenia zeznania przez podatnika z upływem terminu do złoĪenia
zeznania, o którym to mowa w art. 45 ust. 1 ustawy, tj. do dnia 30 kwietnia roku
nastĊpującego po roku podatkowym, nastĊpowałaby jego automatyczna akceptacja, co
oznaczaü bĊdzie złoĪenie zeznania przez podatnika.
Proponuje siĊ, aby taką moĪliwoĞcią rocznego rozliczenia podatku dochodowego od
osób fizycznych objąü podatników rozliczających siĊ:
9 indywidualnie,
9 wspólnie z małĪonkiem,
9 w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
W przypadku podatników uzyskujących dochody wyłącznie od organów rentowych
(prawie 11 mln podatników) i niekorzystających z Īadnych odliczeĔ, a chcących
przekazaü 1% podatku naleĪnego na rzecz wybranej organizacji poĪytku publicznego,
proponuje siĊ wprowadzenie moĪliwoĞci złoĪenia oĞwiadczenia, w którym podatnik
zawnioskuje o przekazanie wybranej organizacji poĪytku publicznego 1% podatku
naleĪnego.
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Wprowadzenie tej regulacji umoĪliwi Ğwiadczeniobiorcom organów rentowych złoĪenie
wniosku o przekazanie organizacji poĪytku publicznego 1% podatku naleĪnego, bez
koniecznoĞci składania odrĊbnego zeznania podatkowego, w sytuacji gdy organ
rentowy sporządził roczne obliczenie podatku, a podatek wynikający z tego rozliczenia
jest podatkiem naleĪnym od podatnika za dany rok podatkowy, o czym mowa w art. 34
ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, Īe rozwiązanie
to nie bĊdzie mogło byü zastosowane np. przez podatników, którzy otrzymują roczne
obliczenie podatku od organów rentowych, lecz składają zeznanie podatkowe, gdyĪ
chcą rozliczyü siĊ wspólnie z małĪonkiem. Z rozwiązania tego nie bĊdą mogli takĪe
skorzystaü ci podatnicy, którzy spełniają warunki okreĞlone w art. 34 ust. 9 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale chcą przekazaü na rzecz organizacji
poĪytku publicznego kwotĊ mniejszą niĪ 1% podatku naleĪnego.
Po zmianach przejaw woli podatnika w zakresie przekazania 1% podatku zostanie
zrealizowany przez naczelnika urzĊdu skarbowego na podstawie wniosku zawartego
w oĞwiadczeniu złoĪonym przez podatnika urzĊdowi skarbowemu w terminie do dnia
30 kwietnia roku nastĊpującego po roku podatkowym. OĞwiadczenie bĊdzie moĪna
złoĪyü w tradycyjny sposób (w formie dokumentu papierowego) lub za pomocą
systemu Ğrodków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 168 Ordynacji
podatkowej).

Dopuszczona

została

takĪe

moĪliwoĞü

złoĪenia

wniosku

za

poĞrednictwem banków, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku osób składających
Wniosek 500 Plus.
ZłoĪenie oĞwiadczenia oznaczaü bĊdzie wyraĪenie przez podatnika zgody na
przekazanie kwoty w wysokoĞci 1% podatku naleĪnego. Ponadto złoĪone w terminie
oĞwiadczenie wraz z rocznym obliczeniem podatku sporządzonym przez organ rentowy
traktowane bĊdzie jako zeznanie podatkowe dla potrzeb przekazania 1% podatku.
ZauwaĪyü bowiem naleĪy, iĪ zgodnie z art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,
z póĨn. zm.) minister właĞciwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi
w formie elektronicznej wykaz organizacji mających status organizacji poĪytku
publicznego na dzieĔ 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku
dochodowego od osób fizycznych moĪe przekazaü 1% podatku z zeznaĔ podatkowych

3

składanych za rok podatkowy, i nie póĨniej niĪ dnia 15 grudnia roku podatkowego
zamieszcza ten wykaz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Wskazanie w przepisach ww. ustawy, iĪ podatnik podatku dochodowego od osób
fizycznych moĪe przekazaü 1% podatku z zeznaĔ podatkowych składanych za rok
podatkowy, wymagało, aby oĞwiadczenie wraz z rocznym obliczeniem podatku,
z którego wynikaü bĊdzie kwota naleĪnego podatku za dany rok, było traktowane jako
zeznanie podatkowe, o którym mowa zarówno w przepisach art. 45c ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, jak i w przepisie art. 27a ustawy o działalnoĞci
poĪytku publicznego i o wolontariacie. Pozwoli to na zachowanie spójnoĞci
w regulacjach dotyczących przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji poĪytku
publicznego.
Wprowadzenie ww. zmian nie zamknie podatnikom drogi do moĪliwoĞci rozliczenia siĊ
z podatku dochodowego od osób fizycznych w aktualnie dostĊpny sposób. Podatnicy,
którzy nie bĊdą chcieli skorzystaü z zaproponowanej nowej formy rozliczenia, bĊdą
mogli nadal rozliczyü siĊ z urzĊdem skarbowym, składając zeznanie podatkowe
w formie papierowej lub elektronicznej.
Mając na uwadze, iĪ corocznie do złoĪenia zeznania podatkowego zobowiązanych jest
prawie 16,5 mln podatników, proponuje siĊ, aby wprowadzana zmiana w sposobie
rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych mogła mieü zastosowanie juĪ do
dochodów uzyskanych przez podatników od dnia 1 stycznia 2016 r.
Z informacji dostĊpnych na stronie Ministerstwa Finansów wynika, Īe w 2016 r. zostało
złoĪonych:
9 prawie 35 mln Informacji od płatników oraz organów rentowych,
9 prawie 11 mln Informacji PIT-40A od organów rentowych.
Ww. informacje organy podatkowe mają dostĊpne w systemie informatycznym
w pierwszej połowie marca, dlatego teĪ moĪliwoĞü sporządzenia zeznania podatkowego
moĪe mieü miejsce juĪ od dnia 15 marca. W związku z powyĪszym proponuje siĊ, aby
projektowane regulacje weszły w Īycie z dniem 15 marca 2017 r.
Wprowadzenie zaproponowanej zmiany w sposobie rozliczania podatku dochodowego
od osób fizycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu podatnikom prawa do korzystania
z dotychczasowej formy wyboru sposobu opodatkowania, pozwoliłoby m.in. na:
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9 wprowadzenie ułatwienia dla podatników uzyskujących wyłącznie dochody od:
•

organów rentowych i składających zeznania roczne wyłącznie w związku
z chĊcią przekazania 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji
poĪytku publicznego,

•

płatników i korzystających z odliczeĔ z tytułu ulgi na dzieci lub/i wydatków na
cele rehabilitacyjne,

•

płatników i korzystających z odliczeĔ z tytułu ulgi na dzieci lub/i wydatków na
cele rehabilitacyjne oraz chcących przekazaü 1% podatku naleĪnego na rzecz
wybranej przez siebie organizacji poĪytku publicznego,

•

płatników i niekorzystających z Īadnych ulg, a chcących przekazaü
1% podatku naleĪnego na rzecz wybranej przez siebie organizacji poĪytku
publicznego;

9 wyeliminowanie kosztów związanych z zaopatrzeniem urzĊdów skarbowych
w papierowe wersje druków zeznaĔ;
9 wyeliminowanie kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych papierowo;
9 uwolnienie pracodawców od kosztownego utrzymywania dokumentacji papierowej.
JednoczeĞnie w aktualnym stanie prawnym podatnicy mają moĪliwoĞü złoĪenia
pracodawcy wniosku o jego rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych. Z tej formy rozliczenia korzysta niewielka liczba podatników – w 2016 r.
płatnicy rozliczyli zeznania podatkowe za ok. 421 tys. pracowników.
Zakłada siĊ, iĪ wprowadzenie proponowanych w projekcie zmian w sposobie
rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych spowoduje zmniejszenie
zainteresowania dotychczasową dostĊpną formą rozliczenia pracownika przez
pracodawcĊ, które i tak aktualnie jest nieznaczne. Tym samym w projekcie proponuje
siĊ uchylenie art. 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Projekt ustawy nie spowoduje zwiĊkszenia wydatków budĪetu paĔstwa.
Projekt ustawy nie powoduje negatywnych skutków w budĪetach jednostek samorządu
terytorialnego.
Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Data sporządzenia
Nazwa projektu
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 27 stycznia 2017 r.
fizycznych
ħródło:
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
Ministerstwo Finansów
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2031 i 2048 oraz z 2017 r.
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, poz. 60)
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
Pan Marian BanaĞ – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Nr w Wykazie prac legislacyjnych
Finansów
i programowych Rady Ministrów:
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Tomasz Strąk – Dyrektor Departamentu Administracji UD205
Podatkowej w Ministerstwie Finansów, (22) 694-52-20,
e-mail: tomasz.strak@mf.gov.pl
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
1) Ograniczenie kosztów związanych z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
poprzez:
a. zmniejszenie kosztów związanych z zaopatrzeniem urzĊdów skarbowych w papierowe wersje
druków zeznaĔ;
b. zmniejszenie kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych papierowo;
c. uwolnienie pracodawców od kosztownego utrzymywania dokumentacji papierowej.
2) Uwolnienie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących dochody wyłącznie
od płatników lub organów rentowych od samodzielnego sporządzania zeznaĔ podatkowych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzĊdzia interwencji, i oczekiwany efekt
Proponuje siĊ wprowadzenie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której
wprowadzone zostaną zmiany w sposobie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych dla
podatników uzyskujących dochody wyłącznie od:
1) płatników okreĞlonych w art. 31, art. 33, art. 34, art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7 lub art. 41 ust. 1 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych polegających na umoĪliwieniu im złoĪenia wniosku do
naczelnika urzĊdu skarbowego o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy. Wniosek o sporządzenie
zeznania składany byłby wyłącznie elektronicznie za poĞrednictwem portalu podatkowego albo
elektronicznej skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej za
poĞrednictwem banków krajowych Ğwiadczących usługi drogą elektroniczną, analogicznie jak ma to
miejsce w przypadku osób składających Wniosek 500 Plus. Wniosek moĪna byłoby podpisaü:
9 podpisem kwalifikowanym,
9 profilem zaufanym,
9 kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni,
9 przy uĪyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy do weryfikacji
w drodze elektronicznej posiadacza rachunku bankowego (w przypadku wniosków
składanych za poĞrednictwem banków)
Rozliczenia podatku dochodowego za dany rok podatkowy – na podstawie złoĪonego wniosku oraz
informacji o dochodach od płatnika lub organu rentowego – dokonywałby za podatnika urząd
skarbowy. Tak przygotowane zeznanie udostĊpniane byłoby podatnikowi w systemie
teleinformatycznym do akceptacji lub odrzucenia. Brak reakcji ze strony podatnika, z upływem
ustawowego terminu do złoĪenia zeznania, skutkowałby jego automatyczną akceptacją, co równe
byłoby ze złoĪeniem zeznania przez podatnika.
Proponuje siĊ, aby taką moĪliwoĞcią rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
objąü podatników rozliczających siĊ:
9 indywidualnie,
9 wspólnie z małĪonkiem,
9 w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci;

2) organów rentowych i niekorzystających z Īadnych odliczeĔ, a chcących przekazaü 1% podatku
naleĪnego na rzecz wybranej organizacji poĪytku publicznego, proponuje siĊ wprowadzenie
moĪliwoĞci złoĪenia oĞwiadczenia ze wskazaniem organizacji poĪytku publicznego, której to podatnik
chce przekazaü 1% podatku naleĪnego. OĞwiadczenie wraz z rocznym obliczeniem podatku
sporządzonym przez organ rentowy traktowane byłoby jako zeznanie podatkowe. OĞwiadczenie
podatnik mógłby złoĪyü zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególnoĞci krajach członkowskich
OECD/UE?
W 20 z 35 krajów członkowskich OECD udostĊpniana jest usługa generowania wstĊpnie wypełnionych zeznaĔ
podatkowych dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (pre-fild tax return).
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podatnicy podatku
dochodowego
uzyskujący dochody
wyłącznie od płatników
i organów rentowych
Podatnicy uzyskujący
dochody wyłącznie od
organów rentowych

WielkoĞü
Minimum 16,5 mln
podatników

ħródło danych
System informatyczny
POLTAX (liczba
podatników składających
deklaracje PIT-37)

Oddziaływanie
BezpoĞrednie

Prawie 11 mln
podatników

System informatyczny
POLTAX (liczba Informacji
BezpoĞrednie
PIT-40A złoĪonych przez
płatników w 2016 r.)
Płatnicy sporządzający
Ok. 400 tys.
System informatyczny
zeznania podatkowe za
POLTAX (liczba deklaracji
BezpoĞrednie
pracowników
PIT-40 złoĪonych przez
płatników w 2016 r.)
Organizacje poĪytku
9377
Krajowy Rejestr Sądowy,
PoĞrednie
publicznego
stan na dzieĔ 22.01.2017 r.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Z uwagi na pilny termin, a takĪe charakter wprowadzanej zmiany – moĪliwoĞü zastosowania do rozliczenia
dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2016 r. – nie przeprowadzono konsultacji społecznych.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2016 r.)

Dochody ogółem
budĪet paĔstwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
budĪet paĔstwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budĪet paĔstwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)

Skutki w okresie 10 lat od wejĞcia w Īycie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie
(0–10)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
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0
0
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0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,3
0,3
0
0

0,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,3

0,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ħródła finansowania

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie Ĩródeł
danych i przyjĊtych
do obliczeĔ załoĪeĔ

Projektowana ustawa nie spowoduje zmniejszenia dochodów podmiotów sektora
finansów publicznych, w tym budĪetu paĔstwa i budĪetów jednostek samorządu
terytorialnego, nie spowoduje równieĪ zwiĊkszenia wydatków jednostek sektora
finansów publicznych w stosunku do wielkoĞci wynikających z obowiązujących
przepisów.
Koszty wejĞcia w Īycie projektowanej ustawy związane z koniecznoĞcią dostosowania
systemów informatycznych administracji podatkowej do wystawienia zeznania
podatkowego dla podatnika wyniosą ok. 300 000 zł i zostaną poniesione ze Ğrodków
budĪetu paĔstwa zaplanowanych w ustawie budĪetowej na dany rok.
Projektowana ustawa pozwoli na wyeliminowanie kosztów związanych
z zaopatrzeniem urzĊdów skarbowych w papierowe wersje druków zeznaĔ oraz
kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych papierowo, uwolni takĪe
pracodawców od kosztownego utrzymywania dokumentacji papierowej.
Ww. oszczĊdnoĞci bĊdą zaleĪały od liczby złoĪonych wniosków o sporządzenie
zeznania i oĞwiadczeĔ o przekazanie 1% podatku naleĪnego na rzecz wybranej
organizacji poĪytku publicznego. Zakłada siĊ, Īe w 2017 r. z proponowanej metody
rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych skorzysta 25% podatników,
a w latach kolejnych przyrost osób korzystających z takiej formy rozliczenia bĊdzie
wynosił 10%. Zakłada siĊ, Īe docelowo z zaproponowanej formy rozliczania podatku
bĊdzie korzystało co najmniej 75% podatników.
Wprowadzenie zaproponowanej zmiany moĪe przyczyniü siĊ do powstania
oszczĊdnoĞci po stronie sektora finansów publicznych (eliminacja kosztów związanych
z zaopatrzeniem urzĊdów skarbowych w papierowe wersje druków zeznaĔ oraz
kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych papierowo) w okresie 6 lat od
wprowadzenia zmiany w wysokoĞci prawie 20 mln zł, w tym w 2017 r. –
ok. 1,5 mln zł, w 2018 r. – ok. 2,3 mln zł, w 2019 r. – ok. 3 mln zł,
w 2020 r. – ok. 3,6 mln zł, w 2021 r. – ok. 4,4 mln zł, w 2022 r. – ok. 5 mln zł.
W celu oszacowania ww. korzyĞci przyjĊto nastĊpujące załoĪenia:
• czynnoĞci sprawdzające i wprowadzenie danych z deklaracji do systemu
komputerowego zajmują pracownikowi urzĊdu skarbowego Ğrednio 5 min.;
• koszt wprowadzenia danych do systemu POLTAX w 2016 r. z zeznania
papierowego PIT-37 wynosił 0,50 zł;
• koszt wprowadzenia danych do systemu POLTAX w 2016 r. z załącznika PIT-O
wynosił 0,35 zł;
• koszt druku jednego formularza PIT-37 w 2016/2017 r. wynosi 0,03 zł; do
rozliczeĔ podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. zakupiono
14,5 mln druków PIT-37;
• koszt druku jednego formularza PIT-O w 2016/2017 r. wynosi 0,03 zł; do
rozliczeĔ podatników podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r.
zakupiono 8 mln druków PIT-O.

7. Wpływ na konkurencyjnoĞü gospodarki i przedsiĊbiorczoĞü, w tym funkcjonowanie przedsiĊbiorców
oraz na rodzinĊ, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejĞcia w Īycie
zmian
W ujĊciu
duĪe
pieniĊĪnym
przedsiĊbiorstwa
(w mln zł,
sektor mikro-,
ceny stałe
małych i Ğrednich
z … r.)
przedsiĊbiorstw

0

Skutki
1

0

0

0

0

0

0

Łącznie
(0–10)
0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

3

5

10

W ujĊciu
niepieniĊĪny
m

rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duĪe
przedsiĊbiorstwa
sektor mikro-,
małych i Ğrednich
przedsiĊbiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie Ĩródeł
danych i przyjĊtych
do obliczeĔ załoĪeĔ

0

0

0

0

0

0

0

Wprowadzenie nowych rozwiązaĔ wywoła dwojakiego rodzaju efekty, tj.:
1) pierwszego rzĊdu o charakterze mechanicznym;
2) drugiego rzĊdu, tzw. efekty równowagowe objawiające siĊ zmianami
w zachowaniu podatników i płatników.
Ad 1) efekty pierwszego rzĊdu:
• po stronie administracji podatkowej polegaü bĊdą na: uwolnieniu pracowników
urzĊdów skarbowych od mechanicznych, praco- i czasochłonnych czynnoĞci
wprowadzania danych z deklaracji do systemu komputerowego i prostych
czynnoĞci walidacyjnych (oszczĊdnoĞci czasu) (a), zmniejszeniu zuĪycia
materiałów, ponoszonego w związku z koniecznoĞcią druku formularzy
deklaracji, ich przetwarzaniem i przechowywaniem (obniĪenie kosztów) (b),
znacznym zmniejszeniu liczby postĊpowaĔ wyjaĞniających prowadzonych
wskutek stwierdzenia błĊdów w złoĪonych deklaracjach (oszczĊdnoĞci czasu
i obniĪenie kosztów) (c), przyspieszeniu procesu wymiaru wskutek
automatyzacji przetwarzania danych z deklaracji (oszczĊdnoĞci czasu) (d);
• w otoczeniu administracji podatkowej polegaü bĊdą na: uproszczeniu
obowiązków podatkowych dla podatników poprzez umoĪliwienie złoĪenia
oĞwiadczenia/wniosku o sporządzenie zeznania przez US (a), znacznym
ograniczeniu moĪliwoĞci popełnienia błĊdu podczas wypełniania formularza
deklaracji, a w konsekwencji na ograniczeniu koniecznoĞci złoĪenia korekty
deklaracji (oszczĊdnoĞci czasu, obniĪenie kosztów) (b).
Wszystkie efekty pierwszego rzĊdu są dodatnie.
Ad 2) efekty drugiego rzĊdu:
• po stronie administracji podatkowej obejmują: usprawnienie procesów wymiaru
i poboru w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia (uwolnienie pracowników
urzĊdów skarbowych od czynnoĞci wprowadzania danych i czynnoĞci
sprawdzających i skierowanie ich do zadaĔ wymiarowo-kontrolnych),
a w konsekwencji zwiĊkszenie skutecznoĞci poboru podatków (a), usprawnienie
obsługi interesariuszy, co powinno skutkowaü zwiĊkszeniem stopnia ich
zadowolenia z usług publicznych i przyczyniü siĊ do podniesienia
dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych (tax compliance) (b),
wzrost satysfakcji pracowników urzĊdów skarbowych, którzy bĊdą wykonywaü
zadania wymagające wyĪszej aktywnoĞci intelektualnej niĪ proste czynnoĞci
obróbki danych deklaracyjnych (c);
• w otoczeniu administracji podatkowej – wystąpią, choü są trudno mierzalne.
W wyniku zmiany zasad sposobu rozliczania podatku oczekuje siĊ zwiĊkszenia
skłonnoĞci podatników do korzystania z tej formy rozliczenia i poprawy
wizerunku administracji podatkowej (efekty dodatnie).
Szacunek kosztów i korzyĞci społecznych, związanych ze zmianą sposobu rozliczania
podatku dochodowego od osób fizycznych, uzaleĪniony jest od liczby podatników,
którzy bĊdą skłonni do skorzystania z tej formy rozliczenia. Zakłada siĊ, Īe
w pierwszym roku funkcjonowania rozwiązania z nowej metody rozliczania podatku
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dochodowego od osób fizycznych skorzysta 25% podatników, a w latach kolejnych
przyrost osób korzystających z takiej formy rozliczenia bĊdzie wynosił co najmniej
10%. KorzyĞci z wprowadzenia rozwiązania to oszczĊdnoĞci dla podatników
wynikające z czasu, jaki aktualnie muszą poĞwiĊciü na sporządzenie i złoĪenie zeznania
podatkowego wraz z załącznikami:
– ok. 60 minut – w przypadku dokumentów wypełnianych papierowo,
– ok. 20 minut – w przypadku dokumentów elektronicznych.
8. Zmiana obciąĪeĔ regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciąĪenia poza bezwzglĊdnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
nie
tabeli zgodnoĞci).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne: zmniejszenie liczby dokumentów
papierowych
Wprowadzane obciąĪenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiĊkszenie liczby dokumentów
zwiĊkszenie liczby procedur
wydłuĪenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Wprowadzenie zmian w sposobie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych moĪe mieü
negatywny wpływ na rynek pracy. Poprzez zmianĊ sposobu rozliczania oraz automatyzacjĊ procesu
przetwarzania danych moĪe wystąpiü koniecznoĞü przekwalifikowania wybranych pracowników w niektórych
urzĊdach skarbowych, a takĪe ograniczeniu moĪe ulec liczba osób zatrudnianych w urzĊdach skarbowych do
wprowadzania danych w okresie składania zeznaĔ podatkowych.
10. Wpływ na pozostałe obszary
Ğrodowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie paĔstwowe
zdrowie
inne: procedura kontroli
Zmiana sposobu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych pozwoli
zaoszczĊdziü papier w związku z ograniczeniem zaopatrzenia urzĊdów skarbowych
Omówienie wpływu
w papierowe wersje druków zeznaĔ, co przełoĪy siĊ pozytywnie na Ğrodowisko
naturalne.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zakłada siĊ, Īe usługi udostĊpnione zostałyby przez administracjĊ podatkową od 15 marca 2017 r. i miałyby
zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2016 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ocena efektów wprowadzanej zmiany bĊdzie nastĊpowaü kaĪdorazowo po zakoĔczeniu akcji składania zeznaĔ
rocznych, tj. w drugiej połowie roku, przez okres 6 lat od wprowadzenia zmiany.
Zastosowane zostaną nastĊpujące mierniki:
1) Liczba podatników, którzy skorzystali z usługi z moĪliwoĞci sporządzenia zeznania podatkowego przez
urząd skarbowy.
2) Liczba podatników uzyskujących dochody wyłącznie od organów rentowych, którzy złoĪyli
oĞwiadczenie ze wskazaniem organizacji poĪytku publicznego, na rzecz której ma zostaü przekazany
1% podatku.
13. Załączniki (istotne dokumenty Ĩródłowe, badania, analizy itp.)
Nie dotyczy.
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie określenia wzoru oświadczenia świadczeniobiorcy organu rentowego
składającego wniosek o przekazanie 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego
Na podstawie art. 45c ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co
następuje.
§ 1. Określa się wzór oświadczenia świadczeniobiorcy organu rentowego składającego
wniosek o przekazanie 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego stanowiący załącznik
do rozporządzenia.
§. 2. Wzór, o którym mowa w § 1, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych
od dnia 1 stycznia 2016 r.
§. 3 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2017 r.

MINISTER
ROZWOJU I FINANSÓW

1)

Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U. poz. 1595).
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UZASADNIENIE

W dniu ... Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. poz. ...), zwaną dalej „nowelizacją”.
Nowelizacja dodaje ust. 3a w art. 45c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”.
Wejście w życie tej regulacji umożliwia świadczeniobiorcom organów rentowych złożenie
wniosku o przekazanie organizacji pożytku publicznego kwoty w wysokości 1% podatku
należnego, bez konieczności składania odrębnego zeznania podatkowego, w sytuacji gdy
organ rentowy sporządził roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 ustawy
PIT, a podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym od podatnika za dany
rok podatkowy, o czy mowa w art. 34 ust. 9 ustawy PIT.
Po zmianach, przejaw woli podatnika w zakresie przekazania kwoty 1% podatku należnego,
zostanie zrealizowany przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie wniosku zawartego
w oświadczeniu złożonym przez podatnika urzędowi skarbowemu w terminie do dnia
30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, według wzoru stanowiącego załącznik
do niniejszego rozporządzenia. Oświadczenie będzie można złożyć w tradycyjny sposób
(w formie dokumentu pisemnego), jak również w formie dokumentu elektronicznego za
pośrednictwem

portalu

podatkowego,

elektronicznej

skrzynki

podawczej

systemu

teleinformatycznego administracji podatkowej lub za pomocą systemu teleinformatycznego
banków

krajowych

świadczących

usługi

drogą

elektroniczną

zapewniającego

bezpieczeństwo, integralność i poufność przekazywania danych pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej.
Art. 45c ust. 9 ustawy PIT – w brzmieniu nadanym przez nowelizację – zawiera
upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w
drodze rozporządzenia wzoru oświadczenia, o którym mowa w art. 45c ust. 3a ustawy PIT,
wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania. Celem
rozporządzenia jest umożliwienie identyfikacji podatnika i urzędu skarbowego, do którego
kierowane jest oświadczenie, oraz poprawne przekazanie 1% podatku.
Uwzględniając wytyczne dotyczące

treści

rozporządzenia, wzór wniosku, oprócz

standardowych objaśnień dotyczących podstawy prawnej, składającego, terminu oraz miejsca
składania, zawiera również pozycje przeznaczone do podania przez podatnika danych
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identyfikacyjnych oraz numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej
organizacji pożytku publicznego, a także pozycje, które umożliwiają wskazanie przez
podatnika celu szczegółowego oraz wyrażenie zgodny na przekazanie organizacji pożytku
publicznego, informacji o których mowa w art. 45c ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy PIT. Dodatkowo
wzór wniosku zawiera miejsce na złożenie podpisu przez podatnika lub osoby, która go
reprezentuje.
Zgodnie § 3 projektu, rozporządzenie wchodzi w życie tego samego dnia co nowelizacja
ustawy PIT, czyli w dniu 15 marca 2017 r. Jednocześnie zważywszy, że przepis art. 45c
ust. 3a ustawy PIT ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2016 r.,
pierwsze oświadczenia, według wzoru określanego niniejszym rozporządzeniem, podatnicy,
będą składać już podczas akcji rozliczeniowej podatku dochodowego od osób fizycznych za
2016 r.
Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.), projekt rozporządzenia
podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą jego przekazania do
uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Zgodnie z § 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.), z chwilą skierowania do uzgodnień, konsultacji publicznych lub
opiniowania projektu rozporządzenia projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy
Proces Legislacyjny.
Materia regulowana przez projekt nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie
podlega obowiązkowi notyfikacji

zgodnie

z

trybem

przewidzianym

w przepisach

dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych.
Projekt rozporządzenia ujęty jest w wykazie prac legislacyjnych dotyczących projektów
rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów dla działów: budżet, finanse publiczne
i instytucje finansowe, sporządzanym zgodnie z art. 4 ustawy o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (poz. ...).
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Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania
konsultacji albo uzgodnienia.
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Data sporządzenia
Nazwa projektu
27 stycznia 2017 roku
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia
wzoru oświadczenia świadczeniobiorcy organu rentowego składającego
Źródło:
wniosek o przekazanie 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego
art. 45c ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, późn. zm.).
Ministerstwo Finansów
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Pan Paweł Gruza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra
Rozwoju i Finansów dla działów: budżet,
finanse publiczne i instytucje finansowe:

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pani Anna Zdonek
Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych
w Ministerstwie Finansów, (22) 694-3326, e-mail:
anna.zdonek@mf.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Rozwiązywany jest problem braku wzoru oświadczenia, który jest niezbędny, aby świadczeniobiorca organu rentowego
mógł skorzystać z przysługującego mu prawa i złożyć wniosek o przekazanie organizacji pożytku publicznego kwoty
w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z rocznego obliczenia podatku (PIT-40A), bez konieczności składania
zeznania podatkowego.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Określenie wzoru oświadczenia w drodze rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w terminie do dnia 15 marca
2017 r., efektem którego będzie umożliwienie identyfikacji podatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowane jest
oświadczenie, oraz poprawne przekazanie 1% podatku.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Źródło danych
Oddziaływanie
Informacja Ministerstwa
Umożliwia
złożenie
wniosku
Finansów dotycząca
o przekazanie organizacji pożytku
rozliczenia podatku
publicznego kwoty w wysokości
dochodowego od osób
nieprzekraczającej
1%
podatku
fizycznych za 2015 rok,
należnego bez konieczności składania
udostępniona na
zeznania podatkowego.
www.finanse.mf.gov.pl
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Grupa
Podatnicy podatku
dochodowego od osób
fizycznych, którym organ
rentowy sporządza roczne
obliczenie podatku
(PIT-40A)

Wielkość
5 254 633
podatników

W odniesieniu do projektu nie były prowadzone konsultacje poprzedzające jego przygotowanie tzw. pre-konsultacje
publiczne.
Jednocześnie proponuje się nie poddawać projektu rozporządzenia konsultacjom publicznym, gdyż przewidziana w nim
zmiana (sama w sobie) nie kreuje praw i obowiązków podatkowych a jedynie odzwierciedla przepisy ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych wprowadzone ustawą z dnia ... o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. poz. ...), między innymi w zakresie składania wniosków o przekazanie organizacji pożytku
publicznego 1% podatku.
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.
poz. 1414, z późn. zm.), oraz stosownie 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 rozporządzenia zostanie udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces
Legislacyjny.
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Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione w raporcie z konsultacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

(ceny stałe ……. )
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

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
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
pieniężnym
i średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe)
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

0

Skutki
1

2

3

5

10

Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

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 odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).

Łącznie (0–10)

–7–
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:
Rozporządzenie nie zmienia obciążeń regulacyjnych.
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

Projekt rozporządzenia nie wpływa na wymienione obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowany akt normatywny ma wejść w życie z dniem 15 marca 2017 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Proponuje się nie dokonywać ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Brak.

01/113rch

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia

2017 r. (poz.

)

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL podatnika (niepotrzebne skreślić) 2. Nr dokumentu

3. Status

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

OŚWIADCZENIE ŚWIADCZENIOBIORCY ORGANU RENTOWEGO
SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU
DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

PIT-OP

za

4. Rok
└────┴────┴────┴────┘

Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

Art. 45c ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą”.
Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, który od organu rentowego otrzymał roczne obliczenie podatku PIT-40A,
o którym mowa w art. 34 ust. 9 ustawy.
Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
Urząd skarbowy, o którym mowa w art. 45 ust. 1b ustawy.

A. MIEJSCE SKŁADANIA OŚWIADCZENIA
5. Urząd skarbowy, do którego adresowane jest oświadczenie

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
7. Pierwsze imię

6. Nazwisko

8. Data urodzenia (dzień - miesiąc – rok)
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

C. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu
prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów.
9. Numer KRS

D. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Podatnicy, którzy wypełnili część C, w poz. 10 mogą podać cel szczegółowy 1%,
a zaznaczając kwadrat w poz. 11 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie. W poz. 12 można
podać informacje ułatwiające kontakt urzędu skarbowego z podatnikiem, np. telefon, e-mail.
10. Cel szczegółowy 1%

11. Wyrażam zgodę

ެ
12.

E. PODPIS PODATNIKA ALBO OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
13. Podpis podatnika

14. Podpis osoby reprezentującej podatnika

Objaśnienia
Złożenie oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie organizacji pożytku publicznego kwoty w wysokości 1% podatku należnego.

PIT-OP(1)

1/1

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie określenia szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku
o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy
Na podstawie art. 45ca ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co
następuje.
§ 1. Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy zawiera
następujące dane:
1)

rok, za który składany jest wniosek;

2)

miejsce składania wniosku (nazwa i adres urzędu skarbowego);

3)

dane identyfikacyjne i adresowe podatnika:

4)

5)

a)

identyfikator podatkowy,

b)

nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia,

c)

aktualny adres zamieszkania;

dane identyfikacyjne małżonka:
a)

identyfikator podatkowy,

b)

nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia;

informacje:
a)

o sposobie opodatkowania,

b)

o korzystaniu przez podatnika lub małżonka z kosztów uzyskania przychodów
w podstawowej wysokości przysługującej pracownikowi, z jednego stosunku pracy
albo z więcej niż jednego stosunku pracy, wraz z liczbą miesięcy,

c)

o korzystaniu przez podatnika lub małżonka z kosztów uzyskania przychodów
w podwyższonej

wysokości

przysługującej

pracownikowi

w

związku

z zamieszkiwaniem poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,

1)

Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U. poz. 1595).
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z jednego stosunku pracy albo z więcej niż jednego stosunku pracy, wraz z liczbą
miesięcy,
d)

korzystaniu przez podatnika lub małżonka z kosztów uzyskania przychodów dla
pracownika

w

wysokości

wydatków

faktycznie

podniesionych,

udokumentowanych imiennymi biletami okresowymi, oraz o kwotach tych
kosztów,
e)

o korzystaniu przez podatnika lub małżonka z ulgi rehabilitacyjnej oraz kwotach tej
ulgi,

f)

pozwalające na określenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi na dzieci oraz różnicy
pomiędzy kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu
podatkowym;

6)

wniosek o przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego na rzecz organizacji
pożytku publicznego wraz z możliwością wskazania celu szczegółowego oraz wyrażenia
zgody na udostępnienie organizacji pożytku publicznego imienia, nazwiska i adresu
składającego wniosek wraz z informacją o wysokości kwoty;

7)

adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu
zeznania podatkowego przez urząd skarbowy;

8)

podpis składającego.
§. 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, stosuje się do dochodów (przychodów)

uzyskanych od dnia 1 stycznia 2016 r.
§. 3 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2017 r.

MINISTER
ROZWOJU I FINANSÓW
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UZASADNIENIE
W dniu ... Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. poz. ...), zwaną dalej „nowelizacją”.
Nowelizacja dodała art. 45ca w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”.
Wejście w życie tej regulacji umożliwi podatnikom uzyskującym dochody od płatników
określonych w art. 31, art. 33, art. 34, art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7 lub art. 41 ust. 1 ustawy PIT,
złożenie urzędowi skarbowemu wniosku o sporządzenie zeznania podatkowego, o którym
mowa w art. 45 ust. 1 ustawy PIT. Przedmiotowy wniosek podatnicy mogą złożyć, wyłącznie
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w terminie do dnia 15 kwietnia
następującego po roku podatkowym, wskazując adres poczty elektronicznej, na który ma być
wysłana informacja o sporządzeniu zeznania podatkowego przez urząd skarbowy.
We wniosku podatnicy mogą wnioskować o uwzględnienie z zeznaniu podatkowym: sposobu
opodatkowania, w tym preferencyjnego przewidzianego dla małżonków oraz osób samotnie
wychowujących dzieci (1), kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2
albo ust. 11 ustawy PIT, tj. kosztów uzyskania przychodów określonych dla pracowników
w wysokości podstawowej (111,25 zł miesięcznie oraz nie więcej niż 1 335 zł rocznie
w przypadku jednego stosunku pracy lub stosunków pokrewnych, lub nie więcej niż
2 002,05 zł w przypadku uzyskiwania przychodów równocześnie z więcej niż jednego
stosunku pracy lub stosunków pokrewnych), w wysokości podwyższonej w związku
z zamieszkiwaniem poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy (139,06 zł
miesięcznie oraz nie więcej niż 1668,72 zł rocznie w przypadku jednego stosunku pracy lub
stosunków pokrewnych, lub nie więcej niż 2 502,56 zł w przypadku uzyskiwania przychodów
równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy lub stosunków pokrewnych), albo
w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych imiennymi biletami
okresowymi (2), odliczeń od dochodu z tytułu poniesienia wydatków na cele rehabilitacyjne
oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych (3), odliczeń
od podatku z tytułu ulgi na dzieci (4). Dodatkowo podatnicy mogą zawnioskować
o przekazanie jednej organizacji pożytku publicznego, wybranej z wykazu prowadzonego na
podstawie odrębnych przepisów przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kwoty
w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego.
W art. 45ca ust. 9 ustawy PIT zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw
finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego zakresu
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danych zawartych we wniosku, mając na celu konieczność prawidłowej identyfikacji
podatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek, oraz poprawne
rozliczenie podatku.
Uwzględniając wytyczne dotyczące treści rozporządzenia, w § 1 projektu określono, iż
wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy będzie zawierać
następujące dane: (1) rok, za który składany jest wniosek, (2) miejsce składania wniosku
(nazwa i adres urzędu skarbowego), (3) dane identyfikacyjne i adresowe podatnika oraz dane
identyfikacyjne jego małżonka, (4) informacje o sposobie opodatkowania, (5) informacje
o kosztach uzyskania przychodów, z których korzysta pracownik podatnika lub małżonek,
(6) informację o korzystaniu przez podatnika lub małżonka z ulgi rehabilitacyjnej oraz kwocie
tej ulgi, (7) informacje pozwalające na określnie wysokości odliczenia z tytułu ulgi na dzieci
oraz różnicy pomiędzy kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu
podatkowym (np. dotyczące liczby dzieci, zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne), (8) wniosek o przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku
należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego wraz z możliwością wskazania celu
szczegółowego oraz wyrażenia zgody na udostępnienie organizacji pożytku publicznego
„danych wrażliwych”, (9) adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja
o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy, (10) podpis składającego.
W § 2 projektu wskazano, iż wniosek ma zastosowanie już do dochodów uzyskanych za
2016 rok. Zatem pierwsze wnioski – o określanym zakresie danych – podatnicy będą składać
już podczas akcji rozliczeniowej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r.
Zgodnie § 3 projektu, rozporządzenie wchodzi w życie tego samego dnia co nowelizacja
ustawy PIT, czyli w dniu 15 marca 2017 r.
Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.), projekt rozporządzenia
podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą jego przekazania do
uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Zgodnie z § 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.), z chwilą skierowania do uzgodnień, konsultacji publicznych lub
opiniowania projektu rozporządzenia projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy
Proces Legislacyjny.
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Materia regulowana przez projekt nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie
podlega obowiązkowi notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.
Projekt rozporządzenia ujęty jest w wykazie prac legislacyjnych dotyczących projektów
rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów dla działów: budżet, finanse publiczne
i instytucje finansowe, sporządzanym zgodnie z art. 4 ustawy o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (poz. ...).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania
konsultacji albo uzgodnienia.
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Data sporządzenia
Nazwa projektu
27 stycznia 2017 roku
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia

szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku Źródło:
o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy
art. 45ca ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Finansów

o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.).

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra
Rozwoju i Finansów dla działów: budżet,
finanse publiczne i instytucje finansowe:

Pan Paweł Gruza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pani Anna Zdonek
Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych
w Ministerstwie Finansów, (22) 694-3326, e-mail:
anna.zdonek@mf.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Rozwiązywany jest problem braku wzoru wniosku, o określonym zakresie danych, umożliwiający podatnikom podatku
dochodowego od osób fizycznych zwrócenie się do urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania podatkowego.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Określenie zakresu wzoru wniosku w drodze rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w terminie do dnia 15 marca
2017 r., efektem którego będzie udostępnienie podatnikom wzoru wniosku pozwalającego na prawidłową identyfikację
podatnika(ów) i urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek, oraz poprawne rozliczenie podatku.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Źródło danych
Oddziaływanie
Informacja Ministerstwa
Umożliwia złożenie wniosku o
Finansów dotycząca
sporządzenie zeznania podatkowego
rozliczenia podatku
przez urząd skarbowy.
dochodowego od osób
fizycznych za 2015 rok,
udostępniona na
www.finanse.mf.gov.pl
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Grupa
Podatnicy podatku
dochodowego od osób
fizycznych, którzy
rozliczają się za
pośrednictwem płatników

Wielkość
5 647 706
podatników

W odniesieniu do projektu nie były prowadzone konsultacje poprzedzające jego przygotowanie tzw. pre-konsultacje
publiczne.
Jednocześnie proponuje się nie poddawać projektu rozporządzenia konsultacjom publicznym, gdyż przewidziana w nim
zmiana (sama w sobie) nie kreuje praw i obowiązków podatkowych a jedynie odzwierciedla przepisy ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych wprowadzone ustawą z dnia ... o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. poz. ...), między innymi w zakresie możliwości sporządzenia przez urząd skarbowy zeznania
podatkowego.
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.
poz. 1414, z późn. zm.), oraz stosownie 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 rozporządzenia zostanie udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces
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Legislacyjny.
Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione w raporcie z konsultacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

(ceny stałe ……. )
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

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
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe)
W ujęciu
niepieniężnym

0

Skutki
1

2

3

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
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

Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

5

10

Łącznie
(0–10)
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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 odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
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:
Rozporządzenie nie zmienia obciążeń regulacyjnych.
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

Projekt rozporządzenia nie wpływa na wymienione obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowany akt normatywny ma wejść w życie z dniem 15 marca 2017 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Proponuje się nie dokonywać ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Brak.
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