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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W bieżącym okresie na sytuację epidemiczną wywołaną kolejną falą pandemii COVID-19 i znacznym wzrostem 
zachorowań (zwiększenie absencji pracowników) nałożyło się również zwiększenie zaangażowania służb finansowo-
księgowych we wdrażanie zapisów nowego systemu podatkowego. W związku z powyższym wystąpi ryzyko, że księgowi 
nie zdążą w terminie sporządzić sprawozdań finansowych – do 31 marca 2022 r.
Wydanie projektowanego rozporządzenia wynika z uwzględnienia postulatów zgłaszanych przez środowisko księgowych.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Uznając za zasadne postulaty środowiska księgowych, opracowano projekt rozporządzenia na podstawie art. 15zzh 
ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2095, z późn. zm.). Upoważnienie z art. 15zzh umożliwia przesunięcie terminów wypełniania obowiązków w 
zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, 
jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. 
Projekt przewiduje wydłużenie odpowiednio o 3 miesiące lub 1 miesiąc niektórych terminów wynikających z 
przepisów o rachunkowości dotyczących: inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia 
sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek. Niniejsze 
rozporządzanie przewiduje również wydłużenie terminów dotyczących sporządzania skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych oraz sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z 
płatności, skonsolidowanego sprawozdania z płatności, sprawozdania nt. informacji niefinansowych oraz 
sprawozdanie grupy kapitałowej nt. informacji niefinansowych. 
Przewiduje się również wydłużenie terminu określonego w art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych do dnia 1 sierpnia 2022 r. Termin ten dotyczy podatników prowadzących księgi 
rachunkowe zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego i przekazania go za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przed upływem terminu określonego na 
złożenie zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 
ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Przedstawione powyżej zmiany dotyczące wydłużenia określonych terminów będą miały zastosowanie do 
obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w 
dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r.
Wydłużenie terminu przypadającego w 2022 r. o 30 dni dotyczy również sprawozdań finansowych jednostek samorządu 
terytorialnego, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Przewiduje się, że przesunięcie w czasie obowiązków sprawozdawczych, angażujących działy finansowo-księgowe 
jednostek w bieżącym okresie pozwoli na:
 właściwe wdrożenie rozwiązań wynikających ze zmian podatkowych,
 prawidłowe wykonanie czynności (m. in.: inwentaryzacja, wycena, zamknięcie ksiąg rachunkowych) związanych z 

przygotowaniem i sporządzeniem sprawozdań finansowych za 2021 r.

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

about:blankAKT%5b%5d371334458#mip47519952
about:blankAKT%5b%5d371334458#mip47519952


4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Jednostki, w przypadku 
których obowiązki 
sprawozdawcze dotyczą 
roku obrotowego 
kończącego się po dniu 29 
września 2021 r., jednak nie 
później niż w dniu 30 
kwietnia 2022 r., których 
termin wykonania nie 
upłynął przed dniem 31 
marca 2022 r.

ok. 295 761 jednostek Działalność przedsiębiorstw 
niefinansowych w 2019 r. 

https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/podmioty-
gospodarcze-wyniki-
finansowe/przedsiebiorstwa-
niefinansowe/dzialalnosc-
przedsiebiorstw-
niefinansowych-w-2019-
roku,2,16.html

Możliwość wykonania 
obowiązków w zakresie 
ewidencji oraz sporządzenia i 
zatwierdzenia sprawozdań 
finansowych w terminie 
wydłużonym o 3 miesiące.

Jednostki samorządu 
terytorialnego i ich 
jednostki organizacyjne

2807 (jednostki 
samorządu 
terytorialnego) i ok. 
40 000 (jednostki 
organizacyjne)

System Besti@ i szacunkowe 
dane nt.  jednostek 
organizacyjnych 

Możliwość wykonania 
obowiązków w zakresie 
ewidencji oraz sporządzenia i 
zatwierdzenia sprawozdań 
finansowych w terminie 
wydłużonym o miesiąc.

Państwowe jednostki 
budżetowe

Ok. 2500 System TREZOR Możliwość wykonania 
obowiązków w zakresie 
ewidencji oraz sporządzenia 
sprawozdań finansowych w 
terminie wydłużonym o 
miesiąc.

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

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania następującym podmiotom:

1. Najwyższej Izbie Kontroli
2. Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
3. Narodowemu Bankowi Polskiego
4. Głównemu Urzędowi Statystycznemu
5. Urzędowi Ochrony Danych Osobowych
6. Komisji Nadzoru Finansowego
7. Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
8. Rzecznikowi Praw Obywatelskich
9. Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
10. Radzie Działalności Pożytku Publicznego
11. Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów
12. Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce
13.  Krajowej Radzie Regionalnych Izb Obrachunkowych
14. Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
15. Stowarzyszeniu Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów 

„LIBERTAS”
16. Krajowej Izbie Gospodarczej
17. Polskiej Izbie Biur Rachunkowych
18. Związkowi Rzemiosła Polskiego
19. Krajowej Radzie Spółdzielczej



20. Komitetowi Standardów Rachunkowości
21. NSZZ „Solidarność”
22. Ogólnopolskiemu Porumienieniu Związków Zawodowych
23. Forum Związków Zawodowych
24. Związkowi Rzemiosła Polskiego
25. Federacji Przedsiębiorców Polskich
26. Izbie Pracodawców Polskich
27. Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej
28. Konfederacji Lewiatan
29. Związkowi Pracodawców Business Centre Club
30. Polskiej Radzie Biznesu
31. Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców
Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji publicznych i opiniowania zostaną poddane analizie. Z konsultacji publicznych 
oraz opiniowania zostanie sporządzony raport z konsultacji.

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)

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

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie bezpośrednio na sektor finansów 
publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

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)
duże przedsiębiorstwaW ujęciu 

pieniężnym sektor mikro-, małych i 
średnich 



przedsiębiorstw(w mln zł, 
ceny stałe z 
…… r.)

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw

W ujęciu 
niepieniężnym

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

Niemierzalne
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, osób 
niepełnosprawnych i osób starszych oraz na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w 
tym funkcjonowanie przedsiębiorców.

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: umożliwienie jednostkom objętym projektem 
wywiązania się z ciążących na nich obowiązków 
ewidencyjnych i sprawozdawczych, wynikających z 
rachunkowości, w późniejszym terminie

☐ 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.

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



11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Wykonanie przepisów aktu prawnego nastąpi z dniem jego wejścia w życie. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Co roku MF dokonuje analizy potrzeb i zasadności zmiany terminów sprawozdawczych w zakresie podmiotowym, jak i 
przedmiotowym. Z uwagi na epizodyczną przyczynę wprowadzania regulacji nie przewiduje się dokonania szczególnej 
ewaluacji projektu. 

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