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Źródło: 

Upoważnienie ustawowe: art. 17 § 2, art. 18 § 

2, art. 22 § 6, art. 48 § 3, art. 67e i art. 75 § 7 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. 

zm.)  

Nr 910 w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Finansów 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Praktyka wypracowana przez urzędy skarbowe na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prowadzi do 

wniosku, że spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej powinni być objęte właściwością jednego 

urzędu skarbowego ze względu na siedzibę spółki dominującej. Ponadto taki model rozliczania spółek 

wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej zapewni możliwość profesjonalnej obsługi tych podmiotów 

przez urząd skarbowy właściwy według siedziby spółki dominującej.  
 

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

W obecnym stanie prawnym podatkowa grupa kapitałowa obsługiwana jest w zakresie podatku dochodowego 

od osób prawnych przez tzw. wyspecjalizowany urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę spółki 

dominującej, natomiast spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej obsługiwane są w zakresie 

pozostałych podatków przez urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce siedziby podatnika. 

Zaproponowane zmiany rozporządzenia przyniosą korzyść spółkom wchodzącym w skład podatkowej grupy kapitałowej, 

ponieważ zdarzenia gospodarcze będą oceniane przez ten sam organ podatkowy w zakresie wszystkich podatków. 

 

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

Brak danych 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty wchodzący w skład 

podatkowych grup kapitałowych 
177 

Analiza własna Ministerstwa 

Finansów 

 

Zmiana właściwości urzędu 

skarbowego 

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe 12 
Analiza własna Ministerstwa 

Finansów 

Zwiększenie liczby podatników 

do obsługi. 

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe 6 
Analiza własna Ministerstwa 

Finansów 

Zmniejszenie liczby podatników 

do obsługi. 

Urzędy Skarbowe będące właściwe dla 

podatników wchodzących w skład 

podatkowych grup kapitałowych 

50 

Analiza własna Ministerstwa 

Finansów 

 

Zmniejszenie liczby podatników 

do obsługi. 

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

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl). 

W celu przeprowadzenia konsultacji publicznych, projekt rozporządzenia zostanie przesłany do zaopiniowania przez: 

 Krajową Izbę Doradców Podatkowych; 

 Stowarzyszenie Podatników w Polsce; 

 Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”; 

 Business Centre Club; 

 Centrum im. Adama Smitha; 

 Krajową Izbę Gospodarczą; 

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce; 

 Krajową Izbę Biegłych Rewidentów;  

 Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; 

http://www.rcl.gov.pl/


 Polską Radę Biznesu; 

 Polską Izbę Handlu. 

Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony raport. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

budżet państwa 
            

JST 
            

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

budżet państwa 
            

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia dochodów podmiotów sektora 

finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

nie spowoduje również zwiększenia wydatków jednostek sektora finansów publicznych w 

stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

2018 r.) 

duże przedsiębiorstwa       Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

      Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

      Nie dotyczy 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa 
 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  
 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość w tym na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. 
Pozostaje również bez wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. 
 

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego (JST), tj. gmin, powiatów i województw 

uregulowane są w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z póź.zm.). Do źródeł dochodów własnych JST 

zaliczane są między innymi podatki, które realizują urzędy skarbowe na rzecz JST oraz udziały 



we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku 

zamieszkałych na obszarze gminy, powiatu lub województwa. 

W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranego przez płatnika, udziały we 

wpływach przekazywane są odpowiednio na rzecz gmin, powiatów i województw według 

miejsca zamieszkania podatnika. Oznacza to, że nie ma znaczenia, który urząd skarbowy 

obsługuje płatnika tego podatku, bowiem udziały z JST we wpływach i tak zostaną przekazane 

gminie, powiatowi lub województwie według miejsca zamieszkania podatnika. 

Do podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST zalicza się m.in. podatek od 

czynności cywilnoprawnych. Wpływy z tego podatku, stanowią w całości dochód gminy, które 

są przekazywane: 

o od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności 

nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z 

przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym 

domu mieszkalnym - na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia 

nieruchomości; 

o od umowy spółki - na rachunek budżetu gminy, na obszarze której spółka ma siedzibę; 

o od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności rzeczy 

ruchomych i praw majątkowych, niewymienionych w pkt 1 - na rachunek budżetu gminy 

właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę nabywcy, a jeżeli: 

 jedynie zbywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju - na rachunek budżetu gminy 

właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zbywcy, 

 żadna ze stron nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w kraju - na rachunek budżetu 

gminy właściwej ze względu na miejsce dokonania czynności; 

o od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części - na rachunek budżetu 

gminy, na obszarze której znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowana 

część; 

o od pozostałych czynności cywilnoprawnych - na rachunek budżetu gminy, na obszarze której 

ma siedzibę właściwy miejscowo urząd skarbowy. 

Z powyższego wynika, że tylko w przypadku pozostałych czynności cywilnoprawnych (m.in. 

ustanowienie hipoteki) podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi dochód gminy na 

obszarze której ma siedzibę urząd skarbowy. 

Szacuje się, że dotyczyć to będzie 167 podmiotów, w stosunku do których zmiana organu 

podatkowego spowoduje zmianę gminy, do której będą przekazywane wpływy z tytułu podatku 

PCC. 

Wpływy w 2018 r. z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) dla ww. gmin wyniosły 

112.864.875,00 zł, z czego 331.654,00 zł wpłaciło 8 podmiotów, wobec których planowana jest  

zmiana organu podatkowego.  

Z powyższego wynika, że wpływy dokonane przez ww. 8 podmiotów stanowi tylko 0,29% 

łącznej kwoty wpływów dokonanych w 67 gminach. 

Reasumując wprowadzone zmiany w zakresie właściwości miejscowej organów podatkowych w 

podatku od czynności cywilnoprawnych będą miały nieznaczny wpływ na dochody własne 

poszczególnych gmin. Jednakże, skala tych wpływów w porównaniu z pozostałymi dochodami 

JST, które realizują urzędy skarbowe na rzecz JST jest znikoma. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 



Komentarz: Nie dotyczy. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Brak wpływu 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia 1 kwietnia 2019 r. 

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

Ze względu na przedmiot regulacji, tj. przejęcie dotychczasowych funkcjonujących rozwiązań, nie przewiduje się 

mechanizmów ewaluacji efektów projektu. 

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

Brak załączników. 

 


