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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Umożliwienie ustanowienia pełnomocnika szczególnego oraz pełnomocnika do doręczeń oraz zmianę, odwołanie lub
wypowiedzenie tych pełnomocnictw.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Określenie wzoru pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń wzoru zawiadomienia o zmianie,
odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw uprości kontakty podatników, płatników oraz inkasentów z
administracją podatkową.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podatnicy, płatnicy,
inkasenci, będący stroną
postepowania podatkowego

Podatnicy, płatnicy,
inkasenci, będący stroną
postepowania
podatkowego,
przebywających czasowo
zagranicą, w państwie nie
będącym państwem
członkowskim

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie
Wprowadzenie
możliwości
ustanowienia
pełnomocnika
szczególnego usprawni przebieg
postępowania podatkowego oraz
uprości reprezentowanie strony
przez pełnomocnika
Instytucja pełnomocnika do
doręczeń usprawni przebieg
postępowania podatkowego
prowadzonego wobec osób
przebywających czasowo
zagranicą, w państwie nie
będącym państwem
członkowskim, uprości również
reprezentowanie strony przez
pełnomocnika.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W celu przeprowadzenia konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zostanie przekazany do:
1) Krajowej Rady Doradców Podatkowych,
2) Krajowej Izby Radców Prawnych,
3) Naczelnej Rady Adwokackiej,
4) Business Centre Club,
5) Związku Rzemiosła Polskiego,
6) Konfederacji „Lewiatan”,
7) Konfederacji „Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej”,
8) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,
9) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
10) Forum Związków Zawodowych.
Projekt zostanie przekazany również do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
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(ceny stałe z …… r.)
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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)
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Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Przedmiotowe rozporządzenie umożliwi wdrożenie instytucji pełnomocnika szczególnego oraz
pełnomocnika do doręczeń. Instytucja pełnomocnika szczególnego usprawni przebieg
postępowania podatkowego oraz uprości reprezentowanie strony przez pełnomocnika.
Instytucja pełnomocnika do doręczeń usprawni przebieg postępowania podatkowego
prowadzonego wobec osób przebywających czasowo zagranicą, w państwie nie będącym
państwem członkowskim, uprości również reprezentowanie strony przez pełnomocnika.

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:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Projektowane rozporządzenie przyczyni się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych. Instytucja pełnomocnika
szczególnego oraz pełnomocnika do doręczeń usprawni przebieg postępowania podatkowego oraz uprości
reprezentowanie strony przez pełnomocnika.
9. Wpływ na rynek pracy
Przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne:
Przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
Omówienie wpływu

Przedmiotowy projekt przyczyni się do uproszczenia elektronicznych kontaktów podatników,
płatników lub inkasentów.
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?
Ewaluacja efektów projektu nastąpi poprzez dokonanie analizy wzrostu poziomu satysfakcji podatników z jakości usług
udostępnionych przez administrację podatkową. Miernikiem poziomu satysfakcji będzie również liczba złożonych
pełnomocnictw szczególnych oraz pełnomocnictw do doręczeń. Ewaluacja efektów projektu nastąpi po roku od dnia
wejścia w życie rozporządzenia.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak

