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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projektowane rozporządzenie jest konsekwencją wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia
2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego,
pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (Dz. U. poz. 2290). Na mocy § 1 ust. 1 powołanego
rozporządzenia pełnomocnictwo ogólne, w formie dokumentu elektronicznego, jest przesyłane przez portal podatkowy.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Uproszczenie elektronicznych kontaktów podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób
trzecich poprzez rozszerzenie rodzaju spraw załatwianych z wykorzystaniem portalu podatkowego o zgłaszanie
pełnomocnictw ogólnych oraz zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego.
Stosownie do art. 3 pkt 14 ustawy – Ordynacja podatkowa, portal podatkowy to system teleinformatyczny administracji
podatkowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami
prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism
organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Udostępnienie portalu podatkowego na potrzeby załatwiania tą drogą spraw przez podatników jest rozwiązaniem
powszechnie stosowanym w krajach członkowskich OECD oraz UE. Regulacja pozwala na wprowadzenie do polskiego
porządku prawnego rozwiązań sprawdzonych i przynoszących wymierne efekty w zakresie poprawy jakości obsługi
podatnika oraz jego satysfakcji ze usług świadczonych przez administrację podatkową.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Wielkość

Oddziaływanie
Zgłaszanie pełnomocnictw ogólnych
oraz zawiadomień o zmianie,
odwołaniu lub wypowiedzeniu
pełnomocnictwa ogólnego.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zostanie przesłany do:
Krajowej Rady Doradców Podatkowych,
Krajowej Izby Radców Prawnych,
Business Centre Club,
Związku Rzemiosła Polskiego,
Konfederacji „Lewiatan”,
Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
Projekt zostanie również przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Grupa
Podatnicy, płatnicy,
inkasenci, ich następcy
prawni oraz osoby trzecie

(ceny stałe z …… r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
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Źródło danych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
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Łącznie (0-10)

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

Rozszerzenie funkcjonalności portalu podatkowego o zgłaszanie pełnomocnictw ogólnych oraz
zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego nastąpi w
ramach podpisanej w dniu 1 lutego 2013 r. umowy z firmą Sygnity na „Budowę, wdrożenie i
utrzymanie systemu e-Podatki”. Wartość umowy współfinansowanej przez UE w ramach 7 osi
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to 232 mln zł. Szacowane koszty budowy
portalu podatkowego w ramach ww. umowy to około 10,5 mln zł.
Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia dochodów podmiotów sektora
finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
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
W ujęciu
niepieniężnym
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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

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:

Łącznie (0-10)

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
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, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich z administracją podatkową.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 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 statystyka spraw
załatwianych przez podatników za pomocą usługi udostępnionej przez administrację podatkową.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak

