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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

Proponowane zmiany dotyczą wydania rozporządzenia w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji 

indywidualnej, które zastąpi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku 

wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (Dz. U. poz. 353). 

 

Konieczność wydania rozporządzenia ma na celu dostosowanie wzoru wniosku do zmian wprowadzonych do Ordynacji 

Podatkowej, ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi 

państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).  

 

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

 

Projektowane rozporządzenie w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej wydawane na 

podstawie upoważnienia zawartego w art. 14r § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

 

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

 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) w swoich wewnętrznych porządkach prawnych dokonały odpowiedniej 

implementacji postanowień prawa unijnego w tym zakresie automatycznej wymiany informacji o interpretacjach 

podatkowych zawartych w Dyrektywie Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy 

administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG. 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy podatku 

dochodowego od osób 

prawnych oraz fizycznych, 

w przypadku gdy 

przedstawiony we wniosku 

o wydanie interpretacji 

indywidualnej stan 

faktyczny lub zdarzenie 

przyszłe obejmuje 

transakcję, zespół 

transakcji lub inne 

zdarzenia: 

1) z udziałem osoby 

fizycznej, osoby prawnej 

Brak aktualnych 

danych  

 

 

ND 

 

Konieczność uwzględnienia w 

we wnioskach o interpretacje 

dodatkowych danych. 

mailto:weronika.missala@mf.gov.pl


lub jednostki 

organizacyjnej niemającej 

osobowości prawnej: 

a) które mają miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub 

zarząd poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

lub 

b) które prowadzą 

działalność gospodarczą 

poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

za pośrednictwem 

zagranicznego zakładu, a 

transakcja, zespół 

transakcji lub inne 

zdarzenia stanowią część 

lub całość działalności 

gospodarczej 

zagranicznego zakładu, lub 

c) będących stronami 

transakcji, zespołu 

transakcji lub uczestnikami 

zdarzenia mającymi 

miejsce zamieszkania, 

siedzibę lub zarząd w 

więcej niż jednym państwie 

lub terytorium, lub 

2) mające skutki 

transgraniczne 

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

 

Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom publicznym z takimi podmiotami i organizacjami jak: Krajowa 

Izba Doradców Podatkowych, Krajowa Izba Radców Prawnych, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, 

Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Krajowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Rada Dialogu Społecznego, 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. 

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, późn. zm.), z chwilą przekazania do uzgodnień członkom Rady Ministrów, projekt 

rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

 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             

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 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki jednostek sektora 

finansów publicznych.  

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

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

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

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń) 
 

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Szacuje się, że projektowane rozporządzenie nie będzie wywierało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość oraz na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób 

niepełnosprawnych i osób starszych.  

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 

9. Wpływ na rynek pracy  

Proponowane zmiany nie wpłyną na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

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

 

Specyfikacja projektu uniemożliwia zastosowanie mierników.  
 

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

 

Brak 

  


