
Projekt z dnia 3 listopada 2021 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1)

z dnia ………………... 2021 r.

w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych

Na podstawie art. 16 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 i ….) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia przez podatników, o których mowa w 

art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej „ustawą”:

1) ewidencji przychodów, zwanej dalej „ewidencją”, oraz szczegółowe warunki, jakim 

powinna odpowiadać ewidencja, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, a 

także sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych;

2) wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

§ 2. 1. Podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję według wzoru określonego w 

załączniku do rozporządzenia.

2. Wspólną ewidencję prowadzą podatnicy wykonujący działalność w formie spółki, o 

której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy.

3. Podatnik jest obowiązany zbroszurować ewidencję i kolejno ponumerować jej karty.

§ 3. 1. Zapisy w ewidencji są dokonywane na podstawie faktur, faktur VAT RR, 

rachunków oraz dokumentów celnych, zwanych dalej „fakturami”, wystawionych zgodnie z 

odrębnymi przepisami, jeżeli sprzedaż jest udokumentowana fakturami, a w przypadku 

sprzedaży bez faktur – na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w 

którym w jednej kwocie jest wykazana wysokość tych przychodów za ten dzień z podziałem 

na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).
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2. Podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż przy użyciu kas rejestrujących w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą o podatku od towarów i usług”, 

dokonują zapisów w ewidencji na podstawie danych wynikających z raportów fiskalnych 

dobowych skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodów. Na odwrocie 

raportu fiskalnego dobowego, podatnik wpisuje łączną wysokość przychodów, wynikającą z 

tego raportu z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych.

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 2, mogą dokonywać zapisów w ewidencji na 

koniec każdego miesiąca, w terminie określonym w § 6, na podstawie danych wynikających z 

raportów fiskalnych miesięcznych skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość 

przychodu. Na odwrocie raportu fiskalnego miesięcznego, podatnik wpisuje łączną wysokość 

przychodów, wynikającą z tego raportu z podziałem na przychody objęte poszczególnymi 

stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

4. Korygowania danych wynikających z raportów fiskalnych dobowych lub 

miesięcznych, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonuje się na podstawie odrębnych ewidencji. 

Korekty, które nie podlegają ujęciu w odrębnych ewidencjach, podatnik opisuje na odwrocie 

raportu fiskalnego dobowego lub miesięcznego.

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 2 i 3, nie wpisują do ewidencji kwot wynikających 

z faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej przy użyciu 

kas rejestrujących, natomiast są obowiązani do połączenia w sposób trwały zwróconych 

oryginałów paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych faktur.

§ 4. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z 

późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym”, zapisów dokonuje się na 

podstawie dowodów potwierdzających faktyczne uzyskanie tych przychodów.

§ 5. 1. Zapisy dotyczące przychodów mogą być również dokonywane na podstawie 

dziennego zestawienia faktur.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 694, 802, 1163, 
1243, 1598, 1626, ….. i …...

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 
1574, 1834 i …
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2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać co najmniej:

1) datę;

2) numer zestawienia;

3) numery faktur objętych zestawieniem;

4) daty faktur objętych zestawieniem;

5) łączną wysokość przychodów wynikającą z tych faktur z podziałem na przychody objęte 

poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

§ 6. Zapisy w ewidencji są dokonywane w porządku chronologicznym na podstawie 

dowodów, o których mowa w § 3–5, nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni.

§ 7. Podatnicy, o których mowa w art. 84 ustawy o podatku od towarów i usług, mogą 

ewidencjonować przychody w ewidencji łącznie z podatkiem od towarów i usług, z tym że na 

koniec miesiąca przychód pomniejsza się o należny podatek od towarów i usług.

§ 8. 1. W przypadku prowadzenia ewidencji w systemie teleinformatycznym warunkiem 

uznania ewidencji za prawidłową jest:

1) określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego 

używanego do prowadzenia ewidencji;

2) używanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść 

dokonywanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w 

porządku chronologicznym, zgodnie ze wzorem ewidencji;

3) przechowywanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, w sposób 

chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad 

ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

2. Podatnik posługujący się programem komputerowym, który nie zapewnia 

wydrukowania ewidencji, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia, jest 

obowiązany założyć ewidencję. Po zakończeniu miesiąca należy sporządzić wydruk 

komputerowy zawierający podsumowanie zapisów za dany miesiąc i wpisać do 

odpowiednich kolumn ewidencji sumy miesięczne wynikające z tego wydruku.
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§ 9. Jeżeli podatnik prowadzi ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1 lub 3 ustawy o 

podatku od towarów i usług, może zrezygnować z prowadzenia ewidencji, w sposób 

określony w rozporządzeniu, pod warunkiem że:

1) dane wykazane w tej ewidencji pozwolą na wyodrębnienie ze sprzedaży, w rozumieniu 

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, przychodów dla celów ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych;

2) po zakończeniu każdego miesiąca, w terminie, o którym mowa w § 6, sporządzi 

zestawienie, w którym wykaże przychody na podstawie danych zawartych w tej 

ewidencji, według poszczególnych stawek ryczałtu, z uwzględnieniem różnic między 

sprzedażą, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a 

przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

§ 10. 1. Jeżeli podatnik dokonuje odliczeń od przychodów, jest obowiązany wykazać te 

odliczenia w odrębnych pozycjach ewidencji i zmniejszyć o te odliczenia wysokość 

przychodu stanowiącego podstawę obliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2. Po zakończeniu miesiąca, w terminie, o którym mowa w § 6, należy podsumować 

zapisy, obliczyć i wpisać do ewidencji wysokość ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych, a także wysokość przysługujących odliczeń od tego ryczałtu. W 

przypadku prowadzenia więcej niż jednej ewidencji, sumy miesięczne zapisów z 

poszczególnych ewidencji należy przenieść do jednej z nich i podsumować.

3. Jeżeli wystąpią okoliczności powodujące obowiązek dokonania doliczeń, podatnik 

jest obowiązany wykazać w ewidencji te doliczenia i zwiększyć o te doliczenia odpowiednio 

wysokość przychodu objętego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub należny 

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio w przypadku prowadzenia ewidencji, o 

których mowa w § 8 i § 9.

§ 11. 1. Podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję rzetelnie i w sposób 

niewadliwy.

2. Za niewadliwą uznaje się ewidencję prowadzoną zgodnie z przepisami ustawy i 

rozporządzenia. Za rzetelną uznaje się ewidencję, jeżeli dokonywane w niej zapisy 

odzwierciedlają stan rzeczywisty.
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3. Ewidencję uznaje się za rzetelną i niewadliwą, również gdy:

1) niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodów łącznie nie przekraczają 0,5% 

przychodu wykazanego w ewidencji za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego 

w roku podatkowym do dnia, w którym organ podatkowy stwierdził te błędy, lub

2) brak właściwych zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem 

losowym, które uniemożliwiło podatnikowi prowadzenie ewidencji, lub

3) podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w ewidencji przed 

rozpoczęciem kontroli przez organ podatkowy lub w terminie, w którym podatnikowi 

przysługuje uprawnienie do skorygowania deklaracji na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy 

z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

422, z późn. zm.4)), lub

4) błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik posiada dowody określone w § 

3–5.

§ 12. 1. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zwany 

dalej „wykazem”, zawiera co najmniej następujące dane:

1) liczbę porządkową;

2) datę nabycia;

3) datę przyjęcia do używania;

4) określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;

5) określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;

6) symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych 

przepisów;

7) wartość początkową;

8) stawkę amortyzacyjną;

9) zaktualizowaną wartość początkową;

10) datę likwidacji oraz przyczynę likwidacji albo datę zbycia środka trwałego lub wartości 

niematerialnej i prawnej.

2. Za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uznaje się składniki majątkowe, 

o których mowa w art. 22a–22o ustawy o podatku dochodowym.

3. Zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

dokonuje się w wykazie najpóźniej w miesiącu przyjęcia ich do używania. Późniejszy termin 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 464, 694, 802, 
815, 954, 1003, 1005, 1718 …..
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wprowadzenia do wykazu uznaje się za ujawnienie środka trwałego, o którym mowa w art. 

22h ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym.

4. Podatnik jest obowiązany zbroszurować wykaz i kolejno ponumerować jego karty.

5. Nie podlegają objęciu wykazem:

1) budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, grunty lub 

prawo użytkowania wieczystego gruntu, związane z tym budynkiem lub lokalem, 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu 

jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

2) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, którego wartość początkową ustala się 

zgodnie z art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym.

6. W razie zmiany formy opodatkowania, jeżeli podatnik prowadził ewidencję środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 22n ustawy o 

podatku dochodowym, może kontynuować prowadzenie tej ewidencji, w sposób określony w 

przepisach rozporządzenia, pod warunkiem że ewidencja ta odpowiadać będzie wymogom 

określonym w ust. 1.

§ 13. Wykaz może być prowadzony w systemie teleinformatycznym. Przepis § 8 stosuje 

się odpowiednio.

§ 14. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do przychodów osiągniętych od 

dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie 

prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 701 oraz z 2020 r. poz. 2389). 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

MINISTER FINANSÓW

   ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
          LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

                               Renata Łućko
                          Zastępca Dyrektora
     Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



Załącznik do rozporządzenia 

Ministra Finansów z 

dnia……(poz.      ) 

WZÓR 

EWIDENCJA PRZYCHODÓW 
 

Lp. 
Data 

wpisu 

Data 

uzysk

ania 

przyc

hodu 

Numer 

dowodu, 

na 

podstawie 

którego 

dokonano 

wpisu 

 

 

Przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 

Ogółem 

przychody 

(5+6+7+8

+9+10+11

+12+13) 

Uwagi 

    17% 15% 14% 12,5% 12% 10% 8,5% 5,5% 3%   

    zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                        

Podsumowanie strony                     

Przeniesienie z poprzedniej strony                     

Suma przychodów od początku 

miesiąca ……… 

                    

 

                                                           
 Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w 

kolumnie „Uwagi” mogą wpisywać datę otrzymania przychodu. Podatnicy, którzy na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić 

przychody objęte odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, 

przychody objęte odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wykazują wyłącznie w kolumnie „Uwagi”. 
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UZASADNIENIE 

 

 

Na podstawie art. 16 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….), 

zwanej dalej „ustawą o ryczałcie”, minister właściwy do spraw finansów publicznych został 

upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu prowadzenia ewidencji, 

szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać ewidencja, aby stanowiła dowód w 

postępowaniu podatkowym, sposobu dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także sposobu prowadzenia wykazu środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  

Wykonując powyższą delegację, Minister Finansów wydał w dniu 17 grudnia 2002 r. 

rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 701 oraz z 2020 r. poz. 2389). 

Proponuje się wydanie nowego rozporządzenia, z uwagi na konieczność uwzględnienia mających 

obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r. znowelizowanych przepisów ustawy o ryczałcie. Ustawa 

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.     ) 

przewiduje zmiany w ustawie o ryczałcie polegające na obniżeniu niektórych stawek ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych oraz w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) w zakresie amortyzacji środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych, w tym w zakresie zasad prowadzenia ewidencji środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  

Niniejszy projekt rozporządzenia, zwany dalej „nowym rozporządzeniem”, w stosunku do 

rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2002 r., zawiera następujące zmiany: 

 określa nowy wzór ewidencji przychodów, który uwzględnia nowe stawki ryczałtu, tj. 14% 

oraz 12%, 

 określa składniki, które nie podlegają objęciu wykazem środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, tj.: 

1) budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, grunty 

lub prawo użytkowania wieczystego gruntu, związane z tym budynkiem lub lokalem, 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu 

jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; 

2) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, którego wartość początkową ustala się 

zgodnie z art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Jest to zmiana analogiczna do przyjętej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w 

zakresie prowadzonej na podstawie tej ustawy ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. 

Ponadto, nowe rozporządzenie zawiera zmiany o charakterze redakcyjnym. 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.  
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Stosownie do postanowień 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 2016 r. poz. 

1006, ze zm.), projekt rozporządzenia przekazany do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, 

został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  

Rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków mikroprzedsiębiorców, małych i 

średnich przedsiębiorców. Obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie ulegnie zmianie.  

Materia regulowana przez projekt nie jest objęta prawem Unii Europejskiej (pozostaje w gestii 

państw członkowskich UE i nie podlega harmonizacji). 

Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie podlega 

obowiązkowi notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych (poz. 450), sporządzonym 

stosownie do art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa, udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. 

 

 



Nazwa projektu 
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia 

ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
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Dochodowych w Ministerstwie Finansów, (22) 694-37-02, e-mail: 
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Źródło:  

 

art. 16 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 ….) 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych – poz. 

450 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Przedmiotowy projekt uwzględnia mające obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r. przepisy ustawy o  

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa 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.      ) przewiduje zmiany: 

 w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne polegające na dodaniu dwóch nowych stawek ryczałtu, tj. 12% i 14%,  

 w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie amortyzacji 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych, w tym w zakresie zasad prowadzenia ewidencji 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które to zasady mają analogiczne 

zastosowanie w przypadku prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych przez podatników płacących ryczałt ewidencjonowany. 

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

Nie dotyczy. 

 

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 prowadzące 

ewidencję przychodów  

 

 899 tys. podatników  

 

 

MF Umożliwienie wykonywania 

obowiązków podatkowych 

(dodaj/usuń)    

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

Projekt rozporządzenia zostanie przedstawiony do konsultacji publicznych. W ramach konsultacji projekt 

rozporządzenia otrzymają do opinii: 

1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych. 

2. Krajowa Izba Radców Prawnych. 

3. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

4. Polska Izba Biegłych Rewidentów. 

5. Związek Rzemiosła Polskiego. 

mailto:beata.karbownik@mf.gov.pl


6. Polska Izba Biur Rachunkowych. 

Projekt rozporządzenia nie zostanie skierowany do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, gdyż nie ma 

wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Ponadto 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 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. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

 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  

Brak wpływu na dochody sektora finansów publicznych, w tym dochody budżetu 

państwa i dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

Brak wpływu na wydatki sektora finansów publicznych. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

  

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 

       



(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężny

m 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Seniorzy i osoby 

niepełnosprawne 

 

Niemierzalne (dodaj/usuń) 
 

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorców, w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i 

średnich przedsiębiorców, oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, w tym 

osoby niepełnosprawne i starsze. 

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 

 

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 

 

Brak wpływu na wymienione obszary 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektowany akt normatywny ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Wykonanie aktu nastąpi z chwilą 

jego wejścia w życie. 

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

Projekt przedmiotowego rozporządzenia jest dostosowaniem do obowiązujących przepisów ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w związku 

z czym nie przewiduje się oceny ex-post. 

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

 



 


