
Nazwa projektu  

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie  

w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów 

podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów  

Minister Cyfryzacji (w porozumieniu) 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Marcin Lachowicz, Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej, tel. 

(22) 694-3886, email: sekretariat.sp@mf.gov.pl   

Data sporządzenia 07.12.2022 r. 

  

Źródło:  

Upoważnienie ustawowe 

 

Art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

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

1540, z późn. zm.) 

 

Nr 627 w wykazie prac Ministra Finansów 

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

1. Brak możliwości załączania Zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu 

podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) w formie elektronicznej do wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z 

CEIDG. Przedsiębiorcy i organy podatkowe sygnalizują potrzebę umożliwienia dołączania ww. dokumentu do 

wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. 

2. Przeniesienie niektórych usług z portalu podatkowego do e-Urzędu Skarbowego. 

3. Nowe formularze dostosowane do możliwości wykorzystywania nowych rodzajów podpisu elektronicznego. 

4. Nieaktualne tytuły formularzy przywołanych w rozporządzeniu. 

5. Nieaktualny zestaw danych, na którym oparty jest podpis elektroniczny. 

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

Ad 1). Poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być przesyłane przez Centralną Ewidencję i Informację o 

Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawartego w § 2 ust. 2 zmienianego rozporządzenia, o Zgłoszenia o zaprzestaniu 

wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z). Umożliwi to dołączania 

dokumentu VAT-Z w formie elektronicznej do wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. Ma to na celu 

ułatwienie i uproszczenie składania dokumentu VAT-Z. 

Ad 2). Zawężenie katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane poszczególnymi rodzajami podpisu 

elektronicznego. 

Ad 3). Poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane poszczególnymi rodzajami podpisu 

elektronicznego. 

Ad. 4). Aktualizacja tytułów formularzy. 

Ad. 4). Aktualizacja zestawu unikalnych danych, na których jest oparty podpis elektroniczny zapewniający 

autentyczność deklaracji i podań. 

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 

fizycznych 

25 mln Dane z OSR do projektu 

ustawy o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób 

prawnych oraz niektórych 

innych ustaw (nr w wykazie 

prac legislacyjnych Rady 

Ministrów: UD260) 

Ułatwienie składania 

dokumentów PIT-OP, PIT-DZ, 

oraz PIT-CSR/ PIT –CSRS,  

PIT-RB/PIT-RBS oraz PIT-

16A 

Osoby fizyczne wykonujące 

działalność 

2,584 mln aktywnych 

działalności 

Dane z OSR do projektu 

ustawy o zmianie ustawy o 

Usprawnienie wykonywania 

obowiązków 

mailto:sekretariat.sp@mf.gov.pl


gospodarczą -

przedsiębiorcy wpisani do 

CEIDG 

 Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorcy 

oraz niektórych innych ustaw 

(UD412) 

administracyjnych związanych 

z prowadzeniem działalności 

gospodarczej w związku z 

umożliwieniem załączania 

zgłoszenia VAT-Z do wniosku 

CEIDG-1. 

Urzędy skarbowe 400 https://www.gov.pl/web/kas/str

uktura-kas  

Usprawnienie wykonywania 

zadań w związku z 

udostępnieniem 

przedsiębiorcom możliwości 

załączania zgłoszenia VAT-Z 

do wniosku CEIDG-1. 

44 urzędy 

skarbowe właściwe dla 

podatku akcyzowego 

Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów 

z dnia 21 lutego 2017 r. 

w sprawie właściwości 

urzędów skarbowych i izb 

administracji skarbowej w 

zakresie akcyzy (Dz. U. poz. 

371, z późn. zm.) 

Obsługa administracyjna 

związana z przyjmowaniem 

zgłoszeń o planowanym 

nabyciu 

wewnątrzwspólnotowym 

wyrobów akcyzowych. 

Izby 

administracji skarbowej 

16 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów 

z dnia 21 lutego 2017 r. 

w sprawie właściwości 

urzędów skarbowych i izb 

administracji skarbowej w 

zakresie akcyzy (Dz. U. poz. 

371, z późn. zm.) 

Obsługa administracyjna 

związana z przyjmowaniem 

zgłoszeń o planowanym 

nabyciu 

wewnątrzwspólnotowym 

wyrobów akcyzowych. 

Podmioty, które składają w 

zakresie podatku 

akcyzowego deklaracje 

AKC-WW, AKC-UAKZ i 

AKC-UA oraz podmioty 

zobowiązane do składania 

zgłoszeń o nabyciu 

wewnątrzwspólnotowym 

wyrobów akcyzowych 

 

 

złożone deklaracje: 

ok. 30 tys. AKC-WW; 

ok. 130  AKC-UAKZ; 

13 tys. AKC-UA  

dane z systemu ZEFIR Ułatwienie składania deklaracji 

oraz ułatwienie podpisywania 

zgłoszeń o planowanym 

nabyciu 

wewnątrzwspólnotowym. 

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

 

W ramach konsultacji publicznych projekt zostanie zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w 

zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (www.rcl.gov.pl) oraz przesłany do:  

1) Business Centre Club,  

2) Konfederacja Lewiatan, 

3) Krajowa Izba Doradców Podatkowych, 

4) Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego, 

5) Polska Izba Paliw Płynnych, 

6) Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, 

7) Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego, 

8) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Wyniki konsultacji publicznych zostaną omówione w raporcie z konsultacji publicznych po ich zakończeniu. 

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             

https://www.gov.pl/web/kas/struktura-kas
https://www.gov.pl/web/kas/struktura-kas
http://www.rcl.gov.pl/


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 

Zmiana rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych. Wprowadzane zmiany 

wynikają ze zmian zawartych w innych aktach prawnych, np.: 

− rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o 

planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy (Dz. U. poz. 1764); 

− ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 2105); 

− ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.). 

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 Wejście w życie rozporządzenia ułatwi składanie poszczególnych dokumentów. 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Projekt nie będzie miał bezpośredniego wpływu na sytuację ekonomiczną i 

społeczną rodziny, obywateli, gospodarstw domowych, osób niepełnosprawnych 

oraz osób starszych. 

  

Niemierzalne   

  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

W ujęciu pieniężnym projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na sytuację ekonomiczną i 

społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych lub osób starszych, obywateli i gospodarstwa 

domowe. 

 

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 

 

Komentarz: 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

Przedmiotowy projekt nie wywiera 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 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywiera wpływu na wskazane wyżej 

obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Rozporządzenie wejdzie w życie co do zasady z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

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

Z uwagi na przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym 

samym nie przewiduje się stosowania mierników tej ewaluacji. 

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

 

Brak. 

 

  


