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UZASADNIENIE 

 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 

właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia 

niektórych kopalin (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, ma na celu 

zmianę urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy będzie wpływał podatek od wydobycia 

niektórych kopalin. 

W celu zwiększenia komfortu podatników w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych i 

zmniejszenia ryzyka nieprawidłowego adresowania przez nich wpłat podatków na różne rachunki 

bankowe, planowane jest rozszerzenie katalogu wpłat, które będą realizowane przez podmioty 

zobowiązane przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Projektowana zmiana dotyczy m.in. 

zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin i możliwa będzie poprzez 

przeniesienie obsługi tej daniny z systemu ZEFIR 2 do systemu POLTAX 2B+. 

Określenie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest 

realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego stanowi przedmiot regulacji rozporządzenia 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie rodzajów podatków, opłat lub 

niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku 

podatkowego, wydawanego na podstawie delegacji zawartej w art. 61b § 4 ustawy - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.). Na podstawie procedowanej zmiany ww. 

rozporządzenia wpłata należności z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin realizowana będzie 

przy użyciu mikrorachunku podatkowego począwszy od 1 stycznia 2023 r.  

Na mocy równolegle procedowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do 

dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz 

określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 669 i 2042), wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy będzie 

uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku 

bankowym z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin.  

W konsekwencji wskazanych powyżej okoliczności konieczne jest dokonanie zmian w rozporządzeniu 

wyznaczającym właściwy urząd skarbowy, na którego rachunek bankowy będzie wpływał podatek od 

wydobycia niektórych kopalin. W § 3 rozporządzenia wprowadza się zmianę wyznaczającą Pierwszy 

Urząd Skarbowy w Bydgoszczy jako właściwy urząd skarbowy, na którego rachunek bankowy 

dokonuje się zapłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin. 

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku, z uwagi na planowane w tym terminie 

przeniesienie obsługi wpływów z podatku od wydobycia niektórych kopalin z systemu ZEFIR 2 do 

systemu POLTAX 2B+, co umożliwi korzystanie podatników tego podatku z mikrorachunku od 2023 r. 

Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 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.), w związku z czym nie podlega 

notyfikacji. 

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 § 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 podlega 

udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 


