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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
1649) wprowadza podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę. Projektowana zmiana rozporządzenia poprzez określenie
wzoru naliczania odsetek za zwłokę z zastosowaniem podwyższonej stawki odsetek za zwłokę umożliwi prawidłowe
obliczenie podwyższonej stawki odsetek za zwłokę.
Ponadto projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany mające na celu doprecyzowanie przepisów § 8 i 10
zmienianego rozporządzenia.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Określenie w dodanym § 2b zmienianego rozporządzenia wzoru naliczania odsetek za zwłokę z zastosowaniem
podwyższonej stawki analogicznego do wzoru określonego w § 2a zmienianego rozporządzenia dotyczącego naliczania
odsetek za zwłokę z zastosowaniem obniżonej stawki odsetek za zwłokę.
Zmiany wprowadzone na mocy § 1 pkt 2 i 3 niniejszego rozporządzenia oznaczać będą, że do dwumiesięcznego terminu,
o którym mowa w § 8 i 10 zmienianego rozporządzenia nie będzie można wliczać terminów przewidzianych w przepisach
prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu tj. terminów wymienionych w art. 139 § 4 ustawy –
Ordynacja podatkowa. Dotychczas kwestia ta, w świetle wykładni literalnej § 8 i 10 zmienianego rozporządzenia, mogła
budzić wątpliwości.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podmioty, w stosunku do
których została wydana
decyzja odmawiająca
umorzenia zaległości
podatkowej, odroczenia
terminu płatności lub
rozłożenia na raty zapłaty
podatku (podatnicy, płatnicy,
inkasenci, spadkobiercy
podatnika lub płatnika, osoby
trzecie)

Wielkość

Podatnicy podatku VAT
i podatku akcyzowego,
następcy prawni w zakresie
podatku VAT i podatku
akcyzowego, osoby trzecie
odpowiadające za podatek
VAT i podatek akcyzowy
Podmioty, na których ciąży
obowiązek zapłaty cła

Około 1.600 tys.
podatników VAT
czynnych, około 42 tys.
podatników podatku
akcyzowego

Źródło danych

Statystyki systemu
e-Deklaracje

„Systemy ECS/ICS i „CELINA”
Około 500 firm
dostępne na stronie
najczęściej
składających zgłoszenia http://www.mf.gov.pl/documents

Oddziaływanie
Niewliczanie
do
dwumiesięcznego terminu,
o
którym mowa w § 8 i 10
zmienianego
rozporządzenia
terminów przewidzianych w
przepisach prawa podatkowego
dla dokonania określonych
czynności, okresów zawieszenia
postępowania oraz okresów
opóźnień spowodowanych z
winy strony albo z przyczyn
niezależnych od organu.
Możliwość
prawidłowego
zastosowania
podwyższonej
stawki odsetek za zwłokę.

Możliwość
prawidłowego
zastosowania
podwyższonej
stawki odsetek za zwłokę.

/764034/1622180/systemy+ECS,
+ICS+,+CELINA.pdf

celne.

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.
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
Niemierzalne

(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

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

Przedmiotowe rozporządzenie poprzez określenie wzoru naliczania odsetek za zwłokę z
zastosowaniem podwyższonej stawki umożliwi prawidłowe obliczenie podwyższonych odsetek za
zwłokę.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
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 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?
Specyfika regulacji powoduje niezasadność jej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

