
Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w 

sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji 

podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób 

fizycznych  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Pan Jan Sarnowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pani Beata Karbownik  

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych  

w Ministerstwie Finansów, (22) 694-37-02  

e-mail: beata.karbownik@mf.gov.pl  

Data sporządzenia 
28 sierpnia 2020 r.  

 

Źródło:  

art. 45b pkt 1 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2020 r. poz.1426 ze zm.). 

Nr w wykazie prac legislacyjnych: 214 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Brak zaktualizowanych wzorów formularzy niektórych deklaracji i informacji podatkowych, do których sporządzenia 

obowiązani są m.in. płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, służących do rozliczenia tego podatku za 2020 r. 

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

Rekomendowane rozwiązanie to wykonanie delegacji ustawowej określonej w art. 45b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”. 

Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie wzorów formularzy do zmienionych przepisów ustawy PIT, m.in. ustawą 

z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Dostosowanie 

formularzy do obowiązujących regulacji ustawy PIT zabezpieczy prawidłowe rozliczenie się przez płatników z pobranych 

zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz pobranego podatku zryczałtowanego począwszy od 1 stycznia 

2020 r., a także umożliwi podatnikom prawidłowe rozliczenie podatku należnego za rok podatkowy.  

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 

Podmioty (w tym 

podatnicy i płatnicy) 

obowiązane do składania 

urzędom skarbowym 

deklaracji i informacji 

podatkowych 

1 mln System informatyczny 

POLTAX 

 

Umożliwienie składania deklaracji 

i informacji podatkowych 

 

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

W odniesieniu do projektu nie były prowadzone konsultacje poprzedzające jego przygotowanie tzw. pre-konsultacje 

publiczne.  

Jednocześnie nie poddano projektu rozporządzenia konsultacjom publicznym, gdyż projekt ten realizuje obligatoryjną 

delegację ustawową i nie kreuje praw i obowiązków podatkowych a odzwierciedla obowiązujące przepisy ustawy PIT.  

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 248) oraz stosownie do § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy 

Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione w raporcie z konsultacji. 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe……. ) 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             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Brak wpływu na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów 

publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 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) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Zakres praw i obowiązków mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców wobec administracji publicznej nie ulegnie zmianie, gdyż 

dotychczasowy obowiązek składania właściwym urzędom skarbowym 

deklaracji i informacji podatkowych nadal pozostaje. Rozporządzenie nie 

zmienia obciążeń regulacyjnych w tym zakresie. Zmianie ulegną jedynie 

wzory formularzy, które będą obowiązywać w rozliczeniach dotyczących 

2020 r. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  
Rozporządzenie pozostaje bez wpływu na rodzinę, obywateli, w tym osoby 

niepełnosprawne i starsze, oraz gospodarstwa domowe. Rozporządzenie 

stanowi jedynie wykonanie obowiązków wynikających z ustawy PIT. 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

Brak 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 

Komentarz: 

Rozporządzenie nie zmienia obciążeń regulacyjnych. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak wpływu na rynek pracy 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Projekt rozporządzenia nie wpływa na wymienione obszary 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektowany akt normatywny ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

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

Proponuje się nie dokonywać ewaluacji efektów projektu. 

 

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

 

 

 


