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Źródło:  

Upoważnienie ustawowe (art. 299 § 7 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z 

późn. zm.) 

 

Nr 609 w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Finansów 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

Zgodnie z art. 299 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów 

publicznych jest obowiązany określić zagadnienia związane z opłatą za udostępnienie komornikom sądowym informacji 

objętych tajemnicą skarbową.  

 

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

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej. Rozporządzenie określa rodzaje informacji, o których 

mowa w § 3 pkt 8 i § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, udostępnianych nieodpłatnie 

komornikom sądowym za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, wysokość opłaty uiszczanej za udostępnienie informacji 

komornikom sądowym, tryb pobierania przez organy podatkowe inne niż organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz 

sposób uiszczania opłaty przez komorników sądowych za udostępnienie informacji. 

 

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 

Komornicy sądowi 2198 Komorników 

sądowych, 1290 

asesorów 

komorniczych oraz 304 

aplikantów 

komorniczych 

https://www.komornik.pl/?page

_id=189 

Pozytywne – umożliwienie 

automatycznego udostępniania 

informacji objętych tajemnicą 

skarbową 

 

Projekt rozporządzenia zakłada 

wzrost opłaty za udostępnianie 

informacji objętych tajemnicą 

skarbową, niemniej jednak 

część informacji będzie 

udostępniana komornikom 

sądowym przez organy KAS 

nieodpłatnie, za pośrednictwem 

e-Urzędu Skarbowego. 

Naczelnicy urzędów 

skarbowych 

400  Pozytywne – umożliwienie 

automatycznego udostępniania 

informacji objętych tajemnicą 

skarbową (możliwość 

przeniesienia niektórych 

pracowników realizujących 

zadania związane z 

udostępnianiem informacji 

objętych tajemnicą skarbową 

mailto:sekretariat.dsp@mf.gov.pl


do realizacji innych zadań 

służbowych).   

Organy podatkowe inne niż 

organy KAS 

2477 (Samorządowe 

organy podatkowe 

właściwe w sprawach 

podatków i opłat 

lokalnych) 

Dane z OSR do projektu 

ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w celu automatyzacji 

załatwiania niektórych spraw 

przez Krajową Administrację 

Skarbową (druk sejmowy nr 

2138) 

Podwyższenie opłaty należnej 
organom podatkowym innym 

niż organy KAS za 

udostępnienie informacji 
objętych tajemnicą skarbową 

komornikom sądowym  

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

Nie były prowadzone konsultacje poprzedzające jego przygotowanie tzw. pre-konsultacje publiczne.  

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa1) oraz stosownie 

do § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów2), projekt 

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

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

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

oraz do Krajowej Rady Komorniczej. 

Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

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             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa 

Spadek liczby wpłat związany z darmowym udostępnianiem informacji za 

pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego powinien zostać zrekompensowany 

podwyższeniem opłaty za udostępnienie pozostałych informacji. 

JST 
Wzrost dochodów po stronie jednostek samorządu terytorialnego w związku z 

podwyższeniem opłaty za udostępnianie przedmiotowych informacji. 

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

Rozwiązanie wpływa na wysokość dochodów sektora finansów publicznych, w tym budżetu 

państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.  

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wpływy z opłaty komorniczej gromadzone są w klasyfikacji 75619 0690 wraz z innymi opłatami. 

W roku 2021 łączne wpływy w tej klasyfikacji wyniosły 11,8 mln zł, a wg stanu na 30.06.2022 

wyniosły 5,6 mln zł. Z analizy danych dla pięciu urzędów skarbowych można przyjąć, że 99% 

wpływów w tej klasyfikacji to wpływy z opłaty komorniczej. 

Trudno jednak zestawić bieżące wpływy z opłaty komorniczej z prognozowanymi po zmianie 

rozporządzenia, ponieważ zmienia się sposób udostępniania informacji komornikom i kwota 

pobieranej opłaty.  

W nowym stanie prawnym komornicy będą mogli składać wnioski o udostępnienie danych w 

niepełnym zakresie, które zostaną obsłużone automatycznie i bezpłatnie. Będą mogli również 

składać wnioski w pełnym zakresie, za które opłata zostaje zwiększona do 50 zł.  

 
1) Dz. U. z 2017 r. poz. 248. 
2) M.P. z 2022 r. poz. 348. 



Ze względu na powyższe trudno ocenić jak będą kształtowały się wpływy z opłaty komorniczej.  

Podwyższenie opłaty z 35 zł /45 zł na 50 zł / 65 zł  za udostępnienie informacji objętych tajemnicą 

skarbową komornikom sądowym (w zależności od postaci papierowej czy elektronicznej 

informacji) powinno spowodować wzrost dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 

którego nie sposób oszacować.   

W związku z powyższym wejście w życie niniejszego rozporządzenia będzie skutkowało 

wzrostem dochodów po stronie jednostek samorządu terytorialnego (w związku z 

podwyższeniem opłaty za udostępnianie przedmiotowych informacji), natomiast po stronie 

budżetu państwa spadek liczby wpłat związany z darmowym udostępnianiem informacji za 

pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego powinien zostać zrekompensowany podwyższeniem 

opłaty za udostępnienie pozostałych informacji. 

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 Projekt wpłynie pozytywnie na duże przedsiębiorstwa poprzez umożliwienie 

automatycznego udostępniania informacji objętych tajemnicą skarbową. 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Projekt wpłynie pozytywnie na sektor mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw poprzez umożliwienie automatycznego udostępniania 

informacji objętych tajemnicą skarbową. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  
Projekt nie wpłynie na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Rozwiązanie przewidziane w projekcie pozostanie bez wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość.  
 

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 

 

Rozporządzenie nie zwiększa obciążeń regulacyjnych. 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

Brak wpływu na rynek 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 

 

Brak 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 uwzględnieniem przepisu 

przejściowego zawartego w § 5 projektowanego rozporządzenia. 

 

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. 

 


