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Art. 61b § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz, 

1540, z późn. zm.).  

 

Nr 602 w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Finansów  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

1. Zgodnie z art. 61b § 4 ustawy – Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w 

drodze rozporządzenia, rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest 

realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, mając na względzie uwarunkowania techniczne i organizacyjne 

umożliwiające przekazywanie należności przy użyciu tego mikrorachunku.  

 

2. Finalizowanie prac mających na celu spełnienie warunków techniczno-organizacyjnych dla określonych płatności, 

pozwalających na realizowanie wpłat przy użyciu mikrorachunku podatkowego. 

 

3. Zmiana nazw formularzy przeznaczonych dla płatności wskazanych w załączniku do rozporządzenia. 

 

4. Doprecyzowanie opisu płatności dla poszczególnych formularzy. 

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

Ad 1). Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 61b § 4 ustawy – Ordynacja 

podatkowa. Rozporządzenie określa katalog podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wpłacanych za 

pośrednictwem mikrorachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika.  

 

Ad 2). Katalog należności został uzupełniony o nowe płatności, dla których zostaną spełnione uwarunkowania techniczno-

organizacyjne do dokonywania wpłat za pomocą mikrorachunku podatkowego. 

 

Ad 3). Aktualizacja opisu płatności dla formularza CIT-8E. 

 

Ad 4). Aktualizacja opisu płatności dla formularza ALK-1 i CUK-1. 

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

Zakres przedmiotowych regulacji prawnych nie jest uregulowany w prawie wspólnotowym i nie podlega harmonizacji. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty dokonujące wpłat 

podatków, opłat lub 

niepodatkowych należności 

budżetowych, których 

wpłata jest realizowana 

przy użyciu mikrorachunku 

podatkowego. 

Skala trudna do 

oszacowania  

 Zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania obsługi 

indywidualnych rachunków 

poprzez określenie katalogu 

należności objętych 

mikrorachunkiem 

podatkowym. 

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

Nie były prowadzone konsultacje poprzedzające przygotowanie projektu rozporządzenia, tzw. pre-konsultacje publiczne.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa1) oraz § 52 ust. 1 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów2) projekt 

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

 
1) Dz. U. z 2017 r. poz. 248. 
2) M.P. z 2022 r. poz. 348. 
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Legislacji (www.rcl.gov.pl).  

W ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zostanie przekazany do Krajowej Rady Doradców Podatkowych.  

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 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 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 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Projektowana regulacja nie wpłynie na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów 

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

samorządu terytorialnego państwa, 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 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Ułatwienie podmiotom dokonującym wpłat podatków, opłat lub 

niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana 

przy użyciu mikrorachunku podatkowego, wywiązanie się z już istniejących 

obowiązków. Projektowane rozporządzenie wpłynie zatem pozytywnie na 

działalność mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczości, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców, oraz na rodzinę, obywateli  

i gospodartwa domowe, a także osoby z niepełnosprawnością oraz osoby 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 

 

Ułatwienie wywiązywania się z istniejących obowiązków związanych z dokonywaniem płatności. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Charakter proponowanych zmian nie wpłynie na funkcjonowanie rynku pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Charakter proponowanych zmian nie będzie miał wpływu na pozostałe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2022 r., z wyjątkiem części IX (Podatek 

od wydobycia niektórych kopalin) załącznika do rozporządzenia, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.  

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. 

 


