
Projekt z dnia 2 października 2020 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W ,  F U N D U S Z Y  I  P O L I T Y K I  

R E G I O N A L N E J 1)

z dnia                                                    2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Na podstawie art. 16 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.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie 

prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 701) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wspólną ewidencję prowadzą podatnicy wykonujący działalność w formie 

spółki, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy.”;

2) w § 3 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących w 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106), zwanej dalej „ustawą o podatku od 

towarów i usługˮ, dokonują zapisów w ewidencji na podstawie danych wynikających z 

raportów dobowych, z zastrzeżeniem ust. 3, skorygowanych o kwoty mające wpływ na 

wysokość przychodów.ˮ;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1426, 1291, 1492 i 1565), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym”, zapisów 

1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – finanse 
publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 
r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1719).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. poz. 1495, 1649, 
2200 oraz z 2020 r. poz. 179, 568, 1065 i 1086.
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dokonuje się na podstawie dowodów potwierdzających faktyczne uzyskanie tych 

przychodów.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. W przypadku prowadzenia ewidencji w systemie teleinformatycznym 

warunkiem uznania ewidencji za prawidłową jest:

1) określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego 

wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji;

2) stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść 

dokonywanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych 

w porządku chronologicznym, zgodnie ze wzorem ewidencji;

3) przechowywanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, w 

sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem 

ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

2. Podatnik posługujący się programem komputerowym, który nie zapewnia 

wydrukowania ewidencji, według wzoru określonego w załączniku, jest obowiązany 

założyć ewidencję. Po zakończeniu miesiąca należy sporządzić wydruk komputerowy 

zawierający podsumowanie zapisów za dany miesiąc i wpisać do odpowiednich kolumn 

ewidencji sumy miesięczne wynikające z tego wydruku.”;

5) w § 11 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dane wykazane w tej ewidencji pozwolą na wyodrębnienie ze sprzedaży, w 

rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, przychodów dla 

celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

2) po zakończeniu każdego miesiąca, w terminie, o którym mowa w § 8, sporządzi 

zestawienie, w którym wykaże przychody na podstawie danych zawartych w tej 

ewidencji, według poszczególnych stawek ryczałtu, z uwzględnieniem różnic 

między sprzedażą, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, 

a przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.”;

6) w § 13 w ust. 3:

a) w pkt 1 wyrazy „naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej”, 

zastępuje się wyrazami „organ podatkowy”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w ewidencji 

przed rozpoczęciem kontroli przez organ podatkowy lub w terminie, w 
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którym podatnikowi przysługuje uprawnienie do skorygowania deklaracji na 

podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087 i 1106), 

lub”;

7) w § 15 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wykaz może być prowadzony w systemie teleinformatycznym.”;

8) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 

niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

MINISTER FINANSÓW, FUNDUSZY I 

POLITYKI REGIONALNEJ

  ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,

         LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

                               Renata Łućko

                           Zastępca Dyrektora

    Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

https://ppiop.rcl.gov.pl/index.php?r=skorowidz/aktprawnydetail&id_akt_prawny=283431


Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia……(poz.      ) 

WZÓR 

EWIDENCJA PRZYCHODÓW 
 

Lp. 
Data 

wpisu 

Data 

uzyskania 

przychodu 

Numer 

dowodu, 

na 

podstawie 

którego 

dokonano 

wpisu 

Przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów 

ewidencjonowanych według stawki 

Ogółem 

przychody 

(5+6+7+8+9

+10+11) 

Uwagi 

    17% 15% 12,5% 10% 8,5% 5,5% 3%   

    zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                    

Podsumowanie strony                 

Przeniesienie z poprzedniej strony                 

Suma przychodów od początku 

miesiąca ……… 

                

 

                                                           
 Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w 

kolumnie „Uwagi” mogą wpisywać datę otrzymania przychodu. Podatnicy, którzy na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić 

przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałtem od przychodów 

ewidencjonowanych, przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji 

wykazują wyłącznie w kolumnie „Uwagi”. 



 1 

UZASADNIENIE 

 

 

Na podstawie art. 16 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.), zwanej dalej „ustawą o ryczałcie”, minister właściwy do spraw finansów publicznych został 

upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu prowadzenia ewidencji, 

szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać ewidencja, aby stanowiła dowód w 

postępowaniu podatkowym, sposobu dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oraz sposobu prowadzenia wykazu środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  

Wykonując powyższą delegację, Minister Finansów wydał w dniu 17 grudnia 2002 r. 

rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 701), zwane dalej „rozporządzeniem”. 

Proponuje się zmianę wyżej wymienionego rozporządzenia, z uwagi na konieczność jego 

dostosowania do mających obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 r. przepisów ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (UD126) 

przewiduje szereg zmian w ustawie o ryczałcie, w tym polegających na obniżeniu niektórych 

stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ujednoliceniu wysokości ryczałtu dla 

większości usług najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem.  

W związku z tym, niniejszy projekt określa nowy wzór ewidencji przychodów, który uwzględnia 

nowe stawki ryczałtu, tj. 15% oraz 12,5%. 

Ponadto, projekt zawiera następujące zmiany: 

1) § 1 pkt 1 – zmiana polega na uchyleniu przepisu umożliwiającego prowadzenie wspólnej 

ewidencji przez małżonków osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o 

ryczałcie, tj. z tzw. najmu prywatnego. 

Zmiana ma charakter porządkowy, gdyż na mocy art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 października 2018 

r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2159), zmienił brzmienie art. 15 ust. 

3 ustawy o ryczałcie, dotyczącego prowadzenia ewidencji przychodów. Zgodnie z nowym 

brzmieniem tego przepisu, obowiązek prowadzenia ewidencji – począwszy od 2019 r. – nie 

dotyczy podatników osiągających przychody z tzw. najmu prywatnego.  

2) § 1 pkt 2 – zmiana w § 3 w ust. 2 rozporządzenia ma charakter porządkowy. Dostosowuje 

brzmienie tego przepisu do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Polega na zamianie 

wyrazu „obrót” na „sprzedaż” w zakresie prowadzonej ewidencji przy zastosowaniu kasy 

rejestrującej. 

3) § 1 pkt 3 – zmiana dotyczy uchylenia normy dotyczącej dokumentowania zapisów w 

ewidencji w przypadku osiągania przychodów z tzw. najmu prywatnego.  
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Zmiana ma charakter porządkowy, uzasadniona jak w przypadku zmiany omówionej wyżej, do § 

1 pkt 1 projektu rozporządzenia. 

4) § 1 pkt 4 – zmiana dotyczy przepisu § 10 rozporządzenia  regulującego zasady prowadzenia 

ewidencji w formie elektronicznej. Przede wszystkim, na skutej tej zmiany uchylony zostaje 

obowiązek comiesięcznego drukowania ewidencji przychodów prowadzonej przy użyciu 

komputera. Wystarczające będzie przeniesienie treści ewidencji na informatyczny nośnik danych 

zapewniający trwałość zapisu informacji. Przyjęte rozwiązanie jest analogiczne do 

obowiązującego przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

5) § 1 pkt 5 – zmiana dotyczy przepisu § 11 rozporządzenia. Zmiana ma charakter 

porządkowy. Dostosowuje brzmienie tego przepisu do przepisów ustawy o podatku od towarów i 

usług. Polega na zamianie wyrazu „obrót” na „sprzedaż” w zakresie prowadzonej ewidencji. 

6) § 1 pkt 6 - ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.), ustaliła nową strukturę organów w ramach Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

Projekt rozporządzenia dostosowuje obowiązujące przepisy do nowej struktury organów, która 

obowiązuje od 1 marca 2017 r.  

W związku z tym użyte w różnych odmianach w § 13 w ust. 3 w pkt 1 i 3 rozporządzenia wyrazy 

„naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej”, zastępuje się wyrazami „organ 

podatkowy”. 

Ponadto, obowiązujący przepis § 13 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, nie uwzględnia obowiązującej 

obecnie procedury kontroli celno-skarbowej, w związku z którą kontrolowanemu przysługuje 

prawo złożenia korekty deklaracji po wszczęciu kontroli w terminie 14 dni od wszczęcia tej 

kontroli. Złożona w tym terminie korekta deklaracji (w tym przypadku deklaracji PIT-28/PIT-28S) 

będzie skuteczna prawnie. Powstaje jednak rozdźwięk pomiędzy uznaniem deklaracji za prawnie 

skuteczną a brakiem możliwości oceny ewidencji przychodów, będącej podstawą sporządzenia tej 

deklaracji, za rzetelną i niewadliwą (vide zapis – „przed rozpoczęciem kontroli”). Kwestia 

stwierdzenia rzetelności i niewadliwości ewidencji przychodów jest istotna dla podatników z 

uwagi na odpowiedzialność karną skarbową za jej prowadzenie w sposób nierzetelny lub wadliwy. 

W związku z powyższym, dokonano zmiany brzmienia § 13 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, 

analogicznie, jak w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

7) § 1 pkt 7 – zmiana dotyczy § 15 rozporządzenia. Zmiana o charakterze porządkowym, 

wynikająca z rozwiązań zaproponowanych w § 10 w zakresie prowadzenia ewidencji przychodów 

w systemie teleinformatycznym. Polega ona na ujednoliceniu stosowanych w obu przepisach 

pojęć. 

8) § 1 pkt 8 – nowy wzór ewidencji uwzględnia nowe stawki ryczałtu, tj. 15% oraz 12,5%.  

Ponadto, we wzorze tym dodano wyjaśnienie, co do kolumny „Uwagi”. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o ryczałcie, podatnicy będący przedsiębiorcami żeglugowymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym oraz podatnicy będący 

przedsiębiorcami okrętowymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu 

okrętowego i przemysłów komplementarnych prowadzący działalność opodatkowaną 

odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej 

produkcji oraz inną działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są 
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obowiązani w ewidencji wyodrębnić przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio 

podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i 

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Projekt uzupełnia opis kolumny we wzorze ewidencji pt. „Uwagi”, poprzez wskazanie, że 

podatnicy wypełnią dyspozycję powołanego wyżej przepisu, wpisując wymagane dane w tej 

kolumnie. 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.  

Stosownie do postanowień 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, ze zm.), projekt rozporządzenia przekazany do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, 

został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  

Rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków mikroprzedsiębiorców, małych i 

średnich przedsiębiorców. Obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie ulegnie zmianie. Rozporządzenie zmniejsza 

obciążenia regulacyjne tym przedsiębiorcom poprzez zniesienie – w określonych przypadkach – 

obowiązku drukowania tych urządzeń księgowych. 

Materia regulowana przez projekt nie jest objęta prawem Unii Europejskiej (pozostaje w gestii 

państw członkowskich UE i nie podlega harmonizacji). 

Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie podlega 

obowiązkowi notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych (poz. 238), sporządzonym 

stosownie do art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa, udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. 

 

 



Nazwa projektu 
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Pan Jan Sarnowski 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Pani Beata Karbownik Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków 

Dochodowych w Ministerstwie Finansów, (22) 694-37-02, e-mail: 

beata.karbownik@mf.gov.pl 
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Źródło:  

 

art. 16 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.) 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych – poz. 

238 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Przedmiotowy projekt przede wszystkim dostosowuje przepisy rozporządzenia w sprawie prowadzenia 

ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do przepisów 

ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

– w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 roku – obniżenie niektórych stawek ryczałtu, tj. 

obowiązująca stawka 20% zostaje obniżona do poziomu 17%, natomiast stawka 17% – do poziomu 15%. 

Ponadto, w zakresie niektórych usług wprowadza się dodatkową stawkę, tj. 12,5%, która obowiązywać będzie 

po przekroczeniu limitu 100 tys. zł przychodu.  

Projekt zawiera także zmiany o charakterze porządkowym. 

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

Projektowane zmiany przede wszystkim mają na celu uwzględnienie zmian w ustawie o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu nadanym 

projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 642), które ma obowiązywać 

od dnia 1 stycznia 2021 r., w zakresie nowych stawek ryczałtu, poprzez ich uwzględnienie we wzorze 

ewidencji przychodów. 

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

Nie dotyczy. 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty prowadzące 

ewidencję przychodów  

 

 740 tysięcy 

podatników  

 

 

Informacje z Izb 

Administracji Skarbowej 

Umożliwienie wykonywania 

obowiązków podatkowych 

(dodaj/usuń)    

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

Projekt rozporządzenia został przedstawiony do konsultacji publicznych. W ramach konsultacji projekt 

rozporządzenia otrzymali do opinii: 

1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych. 

2. Krajowa Izba Radców Prawnych. 

mailto:beata.karbownik@mf.gov.pl


3. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

4. Polska Izba Biegłych Rewidentów. 

5. Związek Rzemiosła Polskiego. 

6. Polska Izba Biur Rachunkowych. 

Ponadto 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 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 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  

Brak wpływu na dochody budżetu państwa i dochody budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego.  

Brak wpływu na wydatki sektora finansów publicznych. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

  

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 

niepieniężny

m 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Seniorzy i osoby 

niepełnosprawne 

 

Niemierzalne (dodaj/usuń) 
 

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorców, w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i 

średnich przedsiębiorców, oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, w tym 

osoby niepełnosprawne i starsze. 

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  

Brak 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 na wymienione obszary 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektowany akt normatywny ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Wykonanie aktu nastąpi z chwilą 

jego wejścia w życie. 

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

Projekt przedmiotowego rozporządzenia, jest dostosowaniem do obowiązujących przepisów ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w związku 



z czym nie przewiduje się oceny ex-post. 

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

 

 


