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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Dostosowanie treści formularza ORD-HZ (część C2) do zmienionego (ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649)) art. 34 § 4 pkt 1 i 2 ustawy - Ordynacja
podatkowa, umożliwiającego ustanowienie hipoteki przymusowej na przysługującym współuprawnionemu udziale we
wspólności praw wymienionych w tym przepisie.
Dostosowanie treści formularza do zmiany art. 81 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, dokonanej przepisem art. 1 pkt 74
ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
Dostosowanie części C2 formularza ORD-HZ do treści delegacji ustawowej i ujednolicenie rozwiązań graficznych
w części C1 i C2.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Dokonanie zmian w części C2 formularza ORD-HZ poprzez dodanie nowych pkt 2, 3, 5 i 6 (wg nowej numeracji)
w pozycji 26 (dotychczasowej poz. 32), co powoduje zmianę numeracji poszczególnych punktów. Zmiany ułatwią
ujawnienie w oświadczeniu składanym na formularzu ORD-HZ udziału w prawie użytkowania wieczystego wraz z
budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego oraz udziału w
spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.
Skreślenie treści pouczenia zawartego na stronie pierwszej formularza ORD-HZ w związku ze zmianą przepisu art. 81
§ 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Dodanie w części C2 formularza nowej pozycji (po pozycji Obciążenia) umożliwiającej wpisanie szacunkowej wartości
praw majątkowych, ujawnianych przez stronę postępowania (kontrolowanego).
Przyjęcie w części C1 formularza takich rozwiązań graficznych jak w części C2 w celu ujednolicenia formularza.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Oddziaływanie
Możliwość
ujawnienia
w
oświadczeniu składanym na
formularzu ORD-HZ udziału w
prawie
użytkowania
wieczystego wraz z budynkami
i urządzeniami na użytkowanym
gruncie stanowiącymi własność
użytkownika wieczystego oraz
udziału
w
spółdzielczym
własnościowym prawie do
lokalu.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W celu przeprowadzenia konsultacji projekt rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania przez Krajową Radę
Doradców Podatkowych, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Grupa
Podmioty, które mogą złożyć
oświadczenie na formularzu
ORD-HZ w związku z
istnieniem uzasadnionej
obawy niewykonania
zobowiązania podatkowego
(strony postępowania
podatkowego lub
kontrolowani).

Wielkość

Źródło danych

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)

(ceny stałe z …… r.)
0

1

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

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia dochodów podmiotów sektora finansów
publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Projektowane
rozporządzenie nie spowoduje również zwiększenia wydatków jednostek sektora finansów
publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

0

Skutki
1

2

3

5

10

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

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

Łącznie (0-10)

nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

tak
nie
nie dotyczy
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 wywiera wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie przewiduje się działań w celu dokonania ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

