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Regionalnej 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zgodnie z przepisami Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów 

TIR (konwencja TIR), sporządzonej w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. (Dz. Urz. UE L 165 z 26.06.2009 r., str. 1–94, 

z późn. zm.), pojazdy wykorzystywane do realizacji przewozów z zastosowaniem procedury tranzytu TIR muszą być 

odpowiednio uznane przez właściwe organy celne i posiadać stosowne świadectwa uznania.  

Załącznik 3 do konwencji TIR przewiduje dwie możliwości uzyskania uznania pojazdu, tj. indywidualnie (konkretny 

pojazd jest poddawany oględzinom) oraz według typu konstrukcji (seria pojazdów drogowych).  

Powyższe zadania realizują naczelnicy urzędów celno-skarbowych. Przy czym w drugim przypadku producent pojazdów 

zwraca się o wydanie stosownego świadectwa uznania, tym samym pojazdy przez niego sprzedawane już posiadają 

odpowiednie świadectwo i nie wymagają ponownej procedury indywidualnego uznania.  

W Polsce do tej pory świadectwa uznania serii pojazdów według konstrukcji nie były wydawane. Jednak obecnie duże 

zainteresowanie wdrożeniem tego rozwiązania wyraża w imieniu znaczących polskich producentów naczep Polski 

Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, w którego opinii dysponowanie tego typu uznaniem zdecydowanie podnosiłoby 

konkurencyjność produkowanych w Polsce naczep. 

W związku z powyższym, w celu usprawnienia działań Krajowej Administracji Skarbowej oraz zapewnienia  

efektywności w zakresie stosowania procedury uznania według typu konstrukcji, jest zasadne powierzenie wykonywania 

tego zadania wskazanemu przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej jednemu naczelnikowi urzędu 

celno-skarbowego, do którego występować będą zainteresowani producenci pojazdów drogowych (naczep) z terenu całej 

Polski.  

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

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej 

Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia 

terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. z 2019 r. poz. 2055, z późn. zm.) jest zasadne wskazanie Naczelnika 

Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej jako właściwego na całym terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej do realizacji procedury uznania pojazdów drogowych, według typu konstrukcji (serie pojazdów drogowych),  

o której mowa w ust. 1 lit. b załącznika 3 do konwencji TIR.  

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

Sposób rozwiązania jest pozostawiony krajom członkowskim UE do swobodnej decyzji. Organ wyznaczony do realizacji 

procedury uznania według typu konstrukcji funkcjonuje w administracji Niemiec. W większości krajów świadectwa tego 

typu nie są wydawane. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Naczelnik Lubelskiego 

Urzędu Celno-Skarbowego 

w Białej Podlaskiej 

 

1 Dane własne Ministerstwa Finansów Pozytywne – wyznaczenie 

jednego 

wyspecjalizowanego 

organu dysponującego 



niezbędną wiedzą 

ekspercką, tj. Naczelnika 

Lubelskiego Urzędu 

Celno-Skarbowego 

w Białej Podlaskiej do 

realizacji procedury 

uznania pojazdów 

drogowych według typu 

konstrukcji (serie 

pojazdów drogowych), 

o której mowa w ust. 1 

lit. b załącznika 3 do 

konwencji TIR  

Przedsiębiorcy - producenci 

pojazdów drogowych 

(naczep) 

Liczba przedsiębiorców 

(producentów naczep), 

którzy będą mogli 

skorzystać 

z proponowanego 

rozwiązania, jest 

uzależniona od 

spełnienia przez nich 

wymogów określonych 

w konwencji TIR. 

 

Brak danych 

Pozytywne – 

wprowadzenie w Polsce 

możliwości uzyskania tego 

typu uznania zwiększy 

konkurencyjność 

produkowanych w Polsce 

naczep, natomiast 

wyznaczenie jednego 

kompetentnego organu 

ułatwi zainteresowanym 

przedsiębiorcom kontakt 

i uprości procedurę 

ubiegania się o uznanie 

(oraz późniejsze 

przedłużanie ważności 

uznania)  

Przedsiębiorcy –

przewoźnicy drogowi 

korzystający z procedury 

TIR 

W Polsce jest 6759 

firm transportowych 

posiadających 

pozwolenie na 

korzystanie z procedury 

TIR, z czego w 2020 r. 

aktywnie korzystało 

z pozwolenia 2845 

przewoźników, 

realizując przewozy 

w procedurze TIR. 

Brak jest możliwości 

określenia, ile firm 

skorzysta na 

wprowadzanym 

rozwiązaniu. Jest to 

uzależnione od decyzji 

biznesowych 

dotyczących zakupu 

naczepy posiadającej 

uznanie. 

Dane własne Ministerstwa Finansów 

i Izby Administracji Skarbowej 

w Warszawie 

Pozytywne – brak 

konieczności uzyskiwania 

indywidualnego uznania 

pojazdu (posiadającego 

uznanie według typu 

konstrukcji); zmniejszenie 

obciążeń 

administracyjnych  

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

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

1) Krajową Izbę Doradców Podatkowych, 

2) Stowarzyszenie Podatników w Polsce, 

3) Konfederację „Lewiatan”, 

4) Business Centre Club, 

5) Centrum im. Adama Smitha, 

6) Krajową Izbę Gospodarczą, 

7) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 

8) Polską Radę Biznesu, 

9) Polską Izbę Handlu, 



10) Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, 

11) Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, 
12) Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. 

 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 

Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), z chwilą przekazania do uzgodnień członkom Rady Ministrów 

projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego 

i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.).  

Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy problematyki zadań samorządów terytorialnych lub związków 

zawodowych, projekt nie podlega opiniowaniu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przez  

reprezentatywne związki zawodowe. 

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 X           0 

budżet państwa X           0 

JST X           0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) X           0 

Wydatki ogółem X           0 

budżet państwa X           0 

JST X           0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) X           0 

Saldo ogółem X           0 

budżet państwa X           0 

JST X           0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) X           0 

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Rozwiązania przewidziane w projekcie pozostaną bez wpływu na wysokość dochodów  

i wydatków jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa oraz budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego.  

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 

       

Osoby niepełnosprawne        

Osoby starsze        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Projekt będzie miał wpływ na zwiększenie konkurencyjności produkowanych 

w Polsce naczep, ułatwienie zainteresowanym przedsiębiorcom kontaktu 

z organami KAS, uproszczenie procedury ubiegania się o uznanie, zmniejszenie 

obciążeń administracyjnych. 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Projekt będzie miał wpływ na zwiększenie konkurencyjności produkowanych 

w Polsce naczep, ułatwienie zainteresowanym przedsiębiorcom kontaktu 

z organami Krajowej Administracji Skarbowej, uproszczenie procedury 



ubiegania się o uznanie, zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  
Projekt nie będzie miał wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną 

rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Osoby niepełnosprawne  

Osoby starsze  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

  

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:       

 

  tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

Nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia 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 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

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

Projekt nie wymaga ewaluacji. 

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

Brak załączników  
  

 


