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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane rozporządzenie określa nowy wzór formularza zgłoszenia związany z ewidencją i identyfikacją podatników, 
płatników podatków i płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne będących osobą prawną lub jednostką 
organizacyjną niemającą osobowości prawnej (NIP-2). Powyższe jest związane z wykonaniem upoważnienia ustawowego 
określonego w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 
i płatników. Wprowadzenie zmian we wzorze formularza wynika z dostosowań w związku z ustawą z dnia 8 czerwca 
2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację 
Skarbową, w zakresie który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. (art. 6 pkt 1 lit. b projektu), tj. z dniem wejścia 
w życie regulacji dotyczących grup VAT wprowadzonych do porządku prawnego na mocy art. 14 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, z późn. zm.), którym dokonana została zmiana w ustawie 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) Projektowe zmiany obejmują 
zmianę załącznika nr 1 do zmienianego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lipca 
2021 r. w sprawie zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych 
uzupełniających (Dz. U. poz. 1404), stanowiący wzór formularza zgłoszenia NIP-2. 

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

Określenie nowego wzoru formularza zgłoszenia związanego z ewidencją i identyfikacją podatników i płatników NIP-2, 
w związku z koniecznością przeprowadzenia dostosowań do przepisów prawa (nowy podmiot prawa podatkowego). 

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

Z uwagi na zakres regulowanej materii porównanie rozwiązania w innych krajach jest niecelowe. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Czynni podatnicy VAT niebędący 
osobami fizycznymi 

ok. 409,5 tys. 
(21.08.2020 r.) 

dane własne Dostosowanie wzorów do 
obowiązujących 
przepisów. Podatnicy lub płatnicy, którzy 

złożyli NIP-2 
ok. 1494 tys. 

(21.03.2022 r.) 
dane własne 

Naczelnicy urzędów skarbowych 400 dane własne 

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

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z 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 2022 r. poz. 348), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, z chwilą przekazania 
projektu do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.  
Projekt zostanie poddany konsultacjom publicznym i przekazany partnerom społecznym z 14-dniowym terminem 
zgłaszania uwag. 

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             

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 

 
Nie zakłada się ponoszenia dodatkowych kosztów w związku z projektem. Zmiany mają na celu 
przeprowadzenie dostosowań do stanu prawnego. Z uwagi na charakter i zakres zmian, wejście 
w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu 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) 
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 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na  konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców. 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

Projekt nie będzie miał bezpośredniego i pośredniego wpływu na sytuację 
ekonomiczną i społeczną rodziny, obywateli, gospodarstw domowych, osób 
niepełnosprawnych oraz osób starszych 

(dodaj/usuń)  
Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń  

Z uwagi na charakter i zakres zmian, nie przewiduje się wpływu rozporządzenia na 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 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:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 



Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Rozporządzenie nie zwiększa obciążeń regulacyjnych. Zmianie ulega wzór formularza zgłoszenia NIP-2. 
Obowiązki podatników i płatników w tym zakresie pozostają bez zmian. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Z uwagi na charakter i zakres zmian ujętych w nowym wzorze zaprojektowanym w rozporządzeniu, wejście w życie 
rozporządzenia nie będzie miało 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 
Brak wpływu na pozostałe obszary, w tym na prywatność osób oraz ochronę informacji ich 
dotyczących, na środowisko naturalne, sytuację i rozwój regionalny, demografię, mienie 
państwowe i zdrowie. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

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

Ze względu na zakres regulacji nie jest planowana ewaluacja efektów projektu jak i stosowanie mierników tego efektu. 

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

 


