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Uzasadnienie 

 

1. Stosownie do art. 61b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.) wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności 

budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu 

rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd 

skarbowy indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek podatkowy). Przepis ten 

określa rodzaje rachunków, na które są dokonywane wpłaty określonych rodzajów należności 

(podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych) i tylko takich, których wpłaty 

– w świetle obowiązujących przepisów – są realizowane na rachunek urzędu skarbowego. 

Natomiast zgodnie z art. 61b § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 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.   

Niniejszy projekt rozporządzenia stanowi realizację ww. delegacji. 

2. Aktualnie ww. kwestie są regulowane rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy  

i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub 

niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu 

mikrorachunku podatkowego (Dz. U. poz. 690). Rozporządzenie to określa w załączniku wykaz 

rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest 

realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. 

Wykaz ten został podzielony na części według rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych 

należności budżetowych. W każdej z tych części zostały ujęte płatności wynikające  

z określonych deklaracji/zeznań oraz innych rozliczeń w ramach danego rodzaju 

podatku/opłaty, które są realizowane przy użyciu mikrorachunku podatkowego. 

Wyszczególnienie poza rodzajem podatku również rodzaju płatności miało ułatwić 

zobowiązanym dokonywanie płatności do organu podatkowego. Należy bowiem zauważyć, że 

formularz przelewu podatkowego przewiduje konieczność określenia przez wpłacającego 

symbolu formularza, tj. wskazania zobowiązania, którego wpłata dotyczy. 

Wykaz ten nie zawiera wszystkich rodzajów płatności w ramach danego rodzaju podatku,  

a jedynie te, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. 

Niniejszy projekt rozporządzenia został opracowany w związku z potrzebą aktualizacji wykazu 

płatności zawartego w ww. załączniku. 

3. Zmiany w wykazie (w stosunku do rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2021 r.) polegają na: 

1) rozbudowaniu katalogu należności o nowe płatności (tj. takie, które nie są ujęte  

w rozporządzeniu z dnia 6 kwietnia 2021 r.), dla których zostały spełnione 

uwarunkowania techniczno-organizacyjne do dokonywania wpłat za pomocą 

mikrorachunku podatkowego, tj.:  

a) grupa płatności w ramach podatku od wydobycia niektórych kopalin 

(formularze: KOP-MS, P-KOP/MS, KOP-RG i P-KOP/RG), 

b) opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym (tytuł płatności: WRO) 

– w związku z planowanym udostępnieniem nowej funkcjonalności  

w e-Urzędzie Skarbowym; 

2) aktualizacji opisu dla następujących symboli formularza/tytułu płatności: 

a) CIT-8E – stosownie do treści formularza CIT-8E w wersji nr 2 obowiązującej 

za rok 2022; 
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b) ALK-1 – zmiana opisu polegająca na wyszczególnieniu opłat dotyczących 

napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml pozwoli uniknąć 

wątpliwości, że ich wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku 

podatkowego; 

c) CUK-1 - zmiana opisu dotyczącego symbolu formularza/tytułu płatności  

CUK-1 w sposób jednoznaczny wskaże, że wpłaty z tytułu opłaty od środków 

spożywczych mogą być powiązane nie tylko ze składaną Informacją ale również 

wydawanymi w sprawie opłaty decyzjami. Ponadto wyszczególnienie opłaty 

dodatkowej pozwoli uniknąć wątpliwości, że również jest ona dokonywana przy 

użyciu mikrorachunku podatkowego. 

4. Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło 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. 

Należy zauważyć, że projektowane rozporządzenie nie zawiera regulacji stanowiących 

obciążenia dla obowiązanych, a jedynie ułatwia podmiotom dokonującym wpłat podatków, 

opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy 

użyciu mikrorachunku podatkowego, wywiązanie się z już istniejących obowiązków, tj. 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi indywidualnych rachunków poprzez 

określenie katalogu opłat objętych mikrorachunkiem podatkowym. Jest to zatem rozwiązanie 

korzystne dla zobowiązanych. W ten sposób projektowane rozporządzenie wpłynie pozytywnie 

na działalność mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców. 

5. 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 2022 r. poz. 348), 

projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

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.),  

w związku z tym nie podlega notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji albo uzgodnień, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia został ujęty pod pozycją 602 w Wykazie prac legislacyjnych 

dotyczącym projektów rozporządzeń Ministra Finansów sporządzonym stosownie do art. 4 

ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, udostępnionym na stronie 

internetowej Ministerstwa Finansów. 

 

 

 


