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Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Finansów:  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Potrzeba podniesienia górnej granicy składki płaconej przez organizacje spółdzielcze na rzecz Krajowej Rady 

Spółdzielczej (zwanej dalej również „Radą”), zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów, wynika z konieczności 

zapewnienia środków do właściwej realizacji zadań wykonywanych przez ten organ. 

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

Projektowana w rozporządzeniu regulacja modyfikuje górną granicę składek płaconych przez organizacje spółdzielcze na 

rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów,  określoną w rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz 

związków rewizyjnych i Krajowej Rady (Dz. U. poz. 290). Proponuje się podniesienie wysokości górnej granicy składki, 

o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia z 30 zł miesięcznie do 55 zł miesięcznie.   

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 

Podatnicy podatku 

dochodowego od osób 

prawnych - spółdzielnie 

ok. 9 000 Krajowa Rada Spółdzielcza Pozytywne - zmniejszenie 

obciążeń podatkowych  

Jednostki samorządu 

terytorialnego (JST) 

2807  Dane GUS (stan na 1.01.2022 

r.)  

Wpływ na dochody JST 

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

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

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 zostanie przekazany do konsultacji publicznych, które będą trwały 14 dni i będą dostępne dla wszystkich 

podmiotów.  

Podmioty, którym projekt zostanie przesłany do konsultacji i opinii: 

1. Krajowa Rada Spółdzielcza, 

2. Przewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

3. Prezes Najwyższej Izby Kontroli, 

4. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

5. Prezes Narodowego Banku Polskiego, 

6. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, 

7. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

8. Rada Działalności Pożytku Publicznego, 

9. Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, 

10. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 

11. Krajowa Izba Doradców Podatkowych, 
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12. Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, 

13. Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów 

„LIBERTAS”, 

14. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 

15. Krajowa Izba Gospodarcza, 

16. Polska Izba Biur Rachunkowych, 

17. Związek Rzemiosła Polskiego, 

18. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, 

19. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 

20. Forum Związków Zawodowych, 

21. Izba Pracodawców Polskich, 

22. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 

23. Konfederacja Lewiatan, 

24. Business Centre Club, 

25. Polska Rada Biznesu, 

26. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, 

27. Federacja Przedsiębiorców Polskich, 

28. Rada Dialogu Społecznego.   

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2022 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 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -2,4 

budżet państwa 0 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -1,8 

JST 0 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,6 

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 0 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -2,4 

budżet państwa 0 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -1,8 

JST 0 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,6 

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wprowadzenie proponowanego rozwiązania wpłynie na obniżenie dochodów sektora finansów 

publicznych (SFP) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, w tym budżetu państwa 

i jednostek samorządu terytorialnego. 

Planowane rozwiązanie co do zasady przyczyni się do zmniejszenia obciążeń podmiotów do 

których jest skierowane, zapewni środki do właściwej realizacji zadań wykonywanych przez Radę 

przy wzroście kosztów jej funkcjonowania także z uwagi na wskaźnik inflacji. Jednakże, nie 

powinno przyczynić się do znacznego obniżenia dochodów SFP z podatku dochodowego od osób 

prawnych, biorąc pod uwagę notowany znaczny wzrost wpływów z tytułu tego podatku.  

W ostatnich latach obserwowany jest wzrost wpływów z CIT, które wyniosły w: 

 2018 r. – 44,3 mld zł (wzrost o 16% r/r), 

 2019 r. – 50,9 mld zł (wzrost o 15% r/r), 

 2020 r. – 52,6 mld zł (wzrost o 3% r/r),  

 2021 r. – 66,7 mld zł (wzrost o 27% r/r), 

 w okresie styczeń – lipiec 2022 r. wyniosły 54,4 mld zł i były o 14,7 mld zł 

wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r. (o 37,0%). 

Proponowana regulacja pozostanie bez wpływu na wysokość wydatków sektora finansów 

publicznych. 

W celu oszacowania skutków finansowych projektowanej zmiany za podstawę przyjęto dane 

prezentowane przez Radę o liczbie członków (9 tys. spółdzielni), wysokość podwyższenia górnej 



granicy składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia z 30 zł miesięcznie do 55 

zł miesięcznie. Zastosowano 9% stawkę podatku CIT, gdyż grupa podatników do których 

adresowana jest regulacja, co do zasady, osiąga przychody nie przekraczające w roku 

podatkowym 2 mln euro. Zatem skutek finansowy postulowanej zmiany, tj. podwyższenia limitu 

dla ok. 9 tys. podatników CIT wyniesie dla pełnego roku ok. 0,24 mln zł.  

Podziału efektów finansowych z tytułu proponowanych rozwiązań na dochody budżetu państwa 

oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego dokonano z uwzględnieniem udziału jednostek 

samorządu terytorialnego we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 

(22,86%).     

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 

2022 r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

0 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 2,4 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Projekt nie wpłynie na duże przedsiębiorstwa. 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Projekt nie wpłynie na sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

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  

Planowane rozwiązanie co do zasady przyczyni się do zmniejszenia obciążeń podmiotów, do 

których jest skierowane. 

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 następującym po dniu 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. 

 


