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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji w sprawie 

podatku od wydobycia niektórych kopalin stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 14 ust. 2 

ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Projekt określa wzory deklaracji w sprawie 

podatku od wydobycia niektórych kopalin.  

Wydanie rozporządzenia spowodowane zostało koniecznością dostosowania wzoru stosowanego w odniesieniu do ropy 

naftowej lub gazu ziemnego (w projekcie rozporządzenia KOP-RG) do zmian wprowadzonych do ustawy o podatku od 

wydobycia niektórych kopalin ustawą z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku 

węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1978) tj. uchylenia ust. 4 w art. 7a ustawy o 

podatku od wydobycia niektórych kopalin. Powyższy przepis regulował kwestię wydobycia gazu ziemnego będącego 

kopaliną towarzyszącą, gdzie wartość wydobytego gazu ziemnego stanowiła kwota przychodu wynikająca z dostawy 

tego gazu dokonanej w danymi miesiącu. W konsekwencji tej zmiany gaz ziemny wydobywany jako kopalina 

towarzysząca został objęty opodatkowaniem na zasadach ogólnych dla gazu ziemnego. 

Określa się też nowy wzór deklaracji stosowany w odniesieniu do miedzi i srebra (KOP-MS). Nowy wzór nie zawiera 

zmian merytorycznych, w tym nie wpływa na zakres deklarowanych danych. Wprowadzone w nim zmiany mają 

charakter aktualizujący i porządkujący. 

Z uwagi na dostosowanie zmian w systemie ZEFIR2 rozporządzenie zacznie obowiązywać od dnia 1 lipca 2021 r. oraz 

wprowadzony został w nim przepis przejściowy, zgodnie z którym dotychczasowy wzór deklaracji w zakresie miedzi i 

srebra będzie można stosować do dnia 30 września 2021 r. 

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

Przedmiotowe rozporządzenie określi dla podmiotów, które wydobywają niektóre kopaliny nowe wzory deklaracji 

podatkowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania oraz pouczeniem podatnika, 

mając na względzie zapewnienie prawidłowości obliczania wysokości podatku i wykonania obowiązków w tym 

zakresie, a także uwzględniając specyfikę wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Materia regulowana w niniejszym rozporządzeniu zależna jest wyłącznie od decyzji zainteresowanych państw.    

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy podatku od 

wydobycia niektórych 

kopalin, którzy złożą 

deklarację na tych 

wzorach. 

 Według danych na koniec 2020 r. 

deklaracje składało 6 podatników.  

System ZEFIR2 

 

Bezpośrednie – podmioty 

będą składały deklaracje 

zgodnie z wzorami 

określonymi projektem 

rozporządzenia.  

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

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 § 52 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.), z chwilą przekazania do uzgodnień członków Rady Ministrów, 

projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji 



Publicznej projektu rozporządzenia, każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad tym projektem w formie 

wymaganej ww. ustawą. 

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  

budżet państwa             

JST             

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  

Rozporządzenie nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla jednostek sektora 

finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, polegających na zwiększeniu wydatków lub zmniejszeniu dochodów tych 

jednostek w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów. 

Dodatkowe informacje, w 

tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

Wydatki związane z koniecznością dostosowania nowych wzorów deklaracji KOP-RG oraz 

KOP-MS do wymogów elektronizacji zostały ujęte w ramach realizowanego przedsięwzięcia 

rozwojowego ZEFIR2 (rozwój Zintegrowanego Systemu Poboru Należności i Rozrachunków z 

UE i Budżetem). Rozwój ZEFIR2 jest przedsięwzięciem wieloletnim i wielowątkowym i nie 

jest możliwe wyodrębnienie kwot środków przeznaczonych na wprowadzenie nowej wersji 

formularza w tym systemie, zgodnie z niniejszym projektem rozporządzenia. 

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 

 

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   



Dodatkowe informacje, w 

tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe, ze względu na wyłącznie dostosowujący charakter wprowadzanych 

zmian. 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a 

także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

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 

X   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.  X  tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: Projekt rozporządzenia nie wprowadza nowych obciążeń, w tym obowiązków informacyjnych, ma charakter 

dostosowujący do zmian ustawowych. 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.   

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planowane wejście w życie rozporządzenia to 1 lipca 2021 r. 

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

Ze względu na przedmiot regulacji nie jest przewidywana ewaluacja projektu, tym samym nie przewiduje się stosowania 

mierników dla tej ewaluacji.     

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

 

 

 


