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Upoważnienie ustawowe 

 

Art. 28 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1540, z późn. zm.) 

 

Nr 555 w wykazie prac Ministra Finansów 

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

1. Zmiana delegacji ustawowej (brzmienie nadane ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (prace nad ustawą nie zostały zakończone). 

2. Niezbędne zróżnicowanie wynagrodzenia płatników z uwagi na konieczność dostosowania systemów księgowych 

do nowych parametrów skali podatkowej w trakcie roku podatkowego. 

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

Ad. 1. Wydanie nowego rozporządzenia. 

Ad. 2. Wprowadzenie zróżnicowania wysokości kwoty należnego wynagrodzenia dla płatników. Płatnikowi, który 

dokona terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych obliczonego przy zastosowaniu skali 

podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), będzie przysługiwało wynagrodzenie wynoszące nie jak dotychczas 0,3% 

kwoty pobranego podatku, ale 0,6% kwoty pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych (tj. dwukrotność 

dotychczasowego wynagrodzenia). 

 

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 

Płatnicy zaliczek na 

podatek dochodowy od 

osób fizycznych 

1,2 mln Dane z OSR do projektu 

ustawy o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz niektórych 

innych ustaw (UD347) 

Zmiana wysokości kwoty 

należnego wynagrodzenia. 

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

 

W ramach konsultacji publicznych projekt został przekazany następującym organizacjom: 

1. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Business Centre Club 

3. Konfederacja „Lewiatan” 

4. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 

5. Polska Izba Biegłych Rewidentów 

6. Krajowa Rada Doradców Podatkowych 

7. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny 

8. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 

9. Krajowa Izba Gospodarcza 

10. Polska Rada Biznesu 

11. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

12. Izba Pracodawców Polskich 

13. UNICORN Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

14. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 
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W celu zaopiniowania projekt został przekazany do: 

1. Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

2. Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

3. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

4. Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 

 

Projekt został zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces 

Legislacyjny (www.rcl.gov.pl). 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2022 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 -51,59 -104,84 -107,88 -111,22 -114,45 -117,77 -121,18 -124,70 -128,32 -132,04 -135,87 -1 249,86 

budżet państwa -51,59 -50,05 -51,51 -53,10 -54,64 -56,23 -57,86 -59,54 -61,26 -63,04 -64,87 -623,69 

JST  -54,79 -56,37 -58,12 -59,81 -61,54 -63,33 -65,16 -67,05 -69,00 -71,00 -626,17 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem -51,59 -104,84 -107,88 -111,22 -114,45 -117,77 -121,18 -124,70 -128,32 -132,04 -135,87 -1 249,86 

budżet państwa -51,59 -50,05 -51,51 -53,10 -54,64 -56,23 -57,86 -59,54 -61,26 -63,04 -64,87 -623,69 

JST  -54,79 -56,37 -58,12 -59,81 -61,54 -63,33 -65,16 -67,05 -69,00 -71,00 -626,17 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Rozporządzenie wpłynie na zmniejszenie dochodów budżetu państwa, jak i jednostek 

samorządu terytorialnego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych obliczanego przy 

zastosowaniu skali podatkowej, a także na zwiększenie wpływów z tytułu podatku 

dochodowego od osób prawnych w związku z opodatkowaniem pobieranego przez płatników 

wynagrodzenia. Należy zauważyć, że od 2023 r. zacznie obowiązywać reguła zapewniająca 

długookresową stabilizację w zakresie wpływów podatkowych (reguła zabezpieczająca 

dochody JST z PIT i CIT przed spadkiem). W ramach tej reguły jeśli dochody z PIT i CIT w 

danym roku spadną poniżej ustalonego, referencyjnego poziomu, samorządy otrzymają 

zwiększoną subwencję rozwojową, która będzie kompensować ewentualne spadki JST w 

dochodach z PIT i CIT. W OSR nie wskazano wpływów zmian na budżety JST w roku "0", tj. 

w roku 2022 r. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału 

we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych podlegają przekazaniu 

przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunki budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego w równych miesięcznych ratach każdego miesiąca w kwotach zgodnych z 

prognozą określoną przed rozpoczęciem roku budżetowego. Na 2022 r. wysokość rat została 

już określona i są one przekazywane. Wpływ na sektor finansów publicznych został 

oszacowany na podstawie danych POLTAX z 2018 r., które następnie doprowadzono do 

warunków 2022 r. Jednocześnie w celu urealnienia skali wpływu uwzględniono wynikający z 

danych POLTAX przeciętny udział wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego 

odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w stosunku do kwoty 

zaliczek należnych. Dodatkowo w oparciu o dane o strukturze wynagrodzenia z tytułu 

pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w podziale na typ płatnika 

ustalono, że pobierane jest ono przede wszystkim przez podmioty niebędące osobami 

fizycznymi. Na tej podstawie przyjęto zatem, że zwiększenie wpływów w podatkach 

dochodowych z tytułu opodatkowania wynagrodzenia pobranego przez płatników nastąpi 

wyłącznie w podatku dochodowym od osób prawnych. Przy dokonywaniu szacunku 

http://www.rcl.gov.pl/


uwzględniono również prognozowane wskaźniki dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w latach 2023 – 2032 (Ministerstwo Finansów: Wytyczne dotyczące 

stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania 

skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - kwiecień 2022 r.). 

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 16,63 33,80 34,78 35,85 37,96 43,80 402,91 

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  

 

Przyjęto, że projektowana regulacja będzie miała wpływ na duże przedsiębiorstwa. Oszacowanie 

skali wpływu zostało dokonane w oparciu o dane POLTAX (2019-2020) o przeciętnym udziale 

wynagrodzenia z tytułu pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatników 

będących podatnikami CIT w wynagrodzeniu płatników ogółem oraz o szacowany wzrost 

wynagrodzenia płatników w poszczególnych latach. Jednocześnie uwzględniono fakt 

opodatkowania tego wynagrodzenia podatkiem dochodowym od osób prawnych. 

 

Rozporządzenie nie wpływa na sytuację ekonomiczną i społeczną rodzin, 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 

 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 

 

Komentarz: 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

Przedmiotowy projekt nie powinien wywrzeć 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 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywiera wpływu na wskazane wyżej 

obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

 

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

Nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie przewiduje się stosowania mierników tej ewaluacji. 

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

 

Brak. 

 

  


