
Projekt z dnia 22 maja 2017 r. 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  R O Z W O J U  I  F I N A N S Ó W
1) 

 

z dnia                            2017 r. 

w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla 

celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe  

Na podstawie art. 306n ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 201, 648 i 768) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów 

podatkowych (certyfikat rezydencji) [CFR-1], stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2)

  

 

MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW 

 

   

 

 

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, 

          LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM 

 

                               Renata Łućko 

                          Zastępca Dyrektora 

     Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów 

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

                                                 

1)
 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595). 
2)

  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w 

sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych 

wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 10), które utraciło moc z dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji 

podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648). 



 
 

                                                                                            Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów    z dnia                  r. (poz.     )     

                                                                                           W Y P E Ł N I A  U R Z Ą D  S K A R B O W Y  

 

 

 
CFR-1(5) 1/1 

 

Nazwa i adres organu podatkowego [Name and address of tax authority] 
 
 
 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Miejscowość  
[Locality] 

 

 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 
Data (dzień-miesiąc-rok)  
[Date (day–month–year)] 

CFR-1               
ZAŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBIE  

DLA CELÓW PODATKOWYCH (CERTYFIKAT REZYDENCJI) 
[CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE] 

ZA OKRES 
[FOR PERIOD] 

1. Od [From] (dzień - miesiąc - rok) [(day-month-year)] 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

2. Do [To] (dzień - miesiąc - rok) [(day-month-year)]
1)

 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

 Podstawa prawna:  

[Legal basis: 

 

Art.306l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.). 

Art.306l of the Act of 29 August 1997 – Tax Liabilities’ Code (Dz.U. 2017 item 201 with subsequent amendments)] 

 

 
 

3. Numer zaświadczenia  [Certificate number] 
 

zaświadcza się niniejszym, że: 
[hereby certifies that:] 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE [IDENTIFICATION] 

 

4. Nazwa pełna, REGON / Nazwisko, pierwsze imię  [Full name, REGON / Family name, first name] 
 

 5. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)  [Tax Identification Number / Personal number PESEL (delete as appropriate)] 

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 
 
ma miejsce zamieszkania / siedzibę w Polsce 
[is a resident in Poland] 

B. MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBA W POLSCE 
[PLACE OF RESIDENCE IN POLAND] 

 6. Województwo  [Province] 
 

 7. Powiat  [District] 
 

8. Gmina  [Commune] 
 

 9. Ulica  [Street] 
 

10. Nr domu  [Building number] 
 

11. Nr lokalu  [Flat number] 
 

 12. Miejscowość  [Locality] 
 

13. Kod pocztowy  [Postal code] 
 

14. Poczta  [Post office] 
 

 i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a: 
[and is subject to unlimited tax liability on his worldwide income within the meaning of agreement between the Government of the Republic of Poland and:] 

 

15. Umawiające się Państwo  [Contracting State] 
 

 w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. 
[for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.] 

C. ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ 
[INFORMATION CONCERNING STAMP DUTY] 

 

16. Opłata skarbowa (zaznaczyć właściwy kwadrat) [Stamp duty (tick right box)] 
 

 
 

 
 1. dokonano zapłaty opłaty skarbowej [stamp duty paid] 

 

w wysokości [in the amount] …………….......................................................…. zł  
 

 

 2. nie pobrano opłaty skarbowej [stamp duty unpaid] 
podstawa prawna [legal basis]: 

…………………...................................….........................…… 

  
 3. zwolnienie lub wyłączenie od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej [release or  exemption from the obligation of payment of the stamp duty] 

podstawa prawna [legal basis]: 

          …………………...................................….........................…................……………………...................................….........................…................………………….. 

 Pieczęć urzędowa  [Tax authority seal] 
 

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe, podpis i pieczątka [First name, family name, position, signature and 
seal] 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

1)
 Na wniosek podatnika, który na dzień wydania zaświadczenia posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę dla celów podatkowych na terytorium 

Polski, pozycji 2 nie wypełnia się. 

[Upon taxpayer’s request, whose place of residence lies within the territory of Poland on the day of issuing the certificate, column 2 shall not be 

filled.] 
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Uzasadnienie 
 

Art. 306n ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201,  

z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2017 r. zawierał upoważnienie 

dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze 

rozporządzenia, wzorów zaświadczeń, o których mowa w art. 306l i art. 306m § 1 ustawy – 

Ordynacja podatkowa.  

 

W myśl art. 306m § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 

kwietnia 2017 r.), organ podatkowy na wniosek podatnika wydawał zaświadczenie o miejscu 

zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej 

osiągającej przychody (dochody), o których mowa w art. 305n § 1, ze źródeł przychodów 

położonych: 

1)  w Republice Austrii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie Andory, Księstwie 

Monako, lub 

2)  na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, stosownie do 

postanowień umów w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności 

osób fizycznych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z tymi terytoriami. 

Na podstawie art. 306l ustawy – Ordynacja podatkowa, organ podatkowy na wniosek podatnika 

wydaje zaświadczenie o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (certyfikat rezydencji).  

Na mocy upoważnienia zawartego w art. 306n ustawy – Ordynacja podatkowa, Minister 

Finansów określił wzory zaświadczeń CFR-1 i CFR-2, wydając rozporządzenie z dnia 14 

grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub 

siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 

10). 

W dniu 4 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji 

podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648), zwana dalej „ustawą”.  

Ustawa dokonała w zakresie swojej regulacji wdrożenia szeregu aktów unijnych w obszarze 

wymiany informacji podatkowych: dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w 

sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającą dyrektywę 

77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 11.03.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 50 z 23.02.2012, str. 58, 

Dz. Urz. UE L 359 z 16.12.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 

146 z 03.06.2016, str. 8 oraz Dz. Urz. UE L 342 z 16.12.2016, str. 1); dyrektywy Rady (UE) 

2015/2060 z dnia 10 listopada 2015 r. uchylającą dyrektywę 2003/48/WE w sprawie 

opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dz. Urz. UE L 301 z 

18.11.2015, str. 1). 

Na mocy art. 94 pkt 11 ustawy, został uchylony Dział VIIa ustawy – Ordynacja podatkowa, 

odnoszący się do kwestii wymiany informacji podatkowych z innymi państwami. W 

konsekwencji uchylono także art. 306m ustawy – Ordynacja podatkowa (art. 94 pkt 14 ustawy), 
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odnoszący się do zaświadczeń o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności 

(faktycznego odbiorcy) (CFR-2). Formularz ten stanowi załącznik nr 2 do obecnie 

obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie 

określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych 

wydawanych przez organy podatkowe. 

Art. 94 pkt 15 ustawy dokonał również zmiany art. 306n ustawy – Ordynacja podatkowa, który 

w brzmieniu obowiązującym od dnia 4 kwietnia 2017 r. zawiera delegację ustawową dla 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych wyłącznie do określenia, w drodze 

rozporządzenia, wzoru zaświadczenia, o którym mowa w art. 306l ustawy – Ordynacja 

podatkowa (CFR-1).  

Zmiana brzmienia art. 306n ustawy – Ordynacja podatkowa skutkuje utratą mocy 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów 

zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez 

organy podatkowe. Stosownie do art. 108 ustawy, rozporządzenie to zachowuje moc do dnia 

wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 306n ustawy – 

Ordynacja podatkowa zmienianej w art. 94 ustawy, w brzmieniu nadanym tą ustawą, jednak nie 

dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie tej ustawy.  

W związku z powyższym, konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia w sprawie określenia 

wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych 

wydawanego przez organy podatkowe. Zgodnie z delegacją ustawową, w projekcie 

rozporządzenia  określa się wzór zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów 

podatkowych (certyfikat rezydencji) [CFR-1], o którym mowa w art. 306l ustawy – Ordynacja 

podatkowa. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia.  

Jednocześnie, w załączniku do projektu rozporządzenia, określającym wzór zaświadczania 

CFR-1, w części określającej podstawę prawną, dokonano aktualizacji publikatora ustawy –

Ordynacja podatkowa, poprzez odwołanie się do Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm. 

Proponuje się, żeby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po 

dniu ogłoszenia. Termin ten podyktowany jest koniecznością wydania nowego rozporządzenia, 

przed utratą mocy dotychczasowych przepisów. Zgodnie z art. 108 ustawy rozporządzanie 

Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o 

miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy 

podatkowe utraci moc w dniu 5.07.2017 r. Jednocześnie należy zauważyć, że zasady 

demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie wejściu w życie rozporządzenia 

w tym terminie. 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt rozporządzenia podlega udostępnieniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektu do uzgodnień z członkami Rady 

Ministrów. Od tego momentu każdy będzie mógł zgłosić zainteresowanie pracami nad 

projektem rozporządzenia (art. 7 ust. 1 ww. ustawy). Stosownie do postanowień uchwały nr 190 

Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 

r. poz. 1006, z późn. zm.), organ wnioskujący udostępnia projekt rozporządzenia w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny (www.rcl.gov.pl). 

http://www.rcl.gov.pl/
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Przepisy rozporządzenia nie dotyczą funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie 

podlegają notyfikacji zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 

grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 

Opracowała: 

Joanna Górska-Krysiak 

Główny specjalista 

Wydział ds. unikania podwójnego opodatkowania dochodów 

Departament Podatków Dochodowych 

Ministerstwo Finansów 

tel. 22 694 57 49 

goj@mf.gov.pl  

mailto:goj@mf.gov.pl


Nazwa projektu 
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 

określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub 

siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy 

podatkowe  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Pan Paweł Gruza 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pani Ewa Adamiak 

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych 

w Ministerstwie Finansów  

tel.: 22 694 38 69, e-mail: ewa.adamiak2@mf.gov.pl 

Data sporządzenia 

22-05-2017 r. 

 

Źródło:  

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 201, z późn. zm.)  

Nr w wykazie prac legislacyjnych 

dotyczącym projektów rozporządzeń 

Ministra Rozwoju i Finansów dla 

działów: budżet, finanse publiczne i 

instytucje finansowe:  

 

513 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

Projektowane rozporządzenie wydawane jest w związku ze zmianą art. 306n ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) przez art. 94 pkt 15 ustawy z dnia 9 marca 

2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648), zwanej dalej „ustawą”. 

Zgodnie z art. 306n ustawy – Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym od dnia 4 kwietnia 2017 r., 

minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o 

którym mowa w art. 306l, uwzględniając zakres danych wykazywanych w zaświadczeniu oraz dane 

identyfikujące wnioskodawcę i organ wydający zaświadczenie. 

Art. 306n ustawy – Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2017 r., zawierał 

upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze 

rozporządzenia, wzorów zaświadczeń, o których mowa w art. 306l i art. 306m § 1 ustawy – Ordynacja 

podatkowa.  Na mocy art. 94 pkt 14 ustawy uchylono art. 306m ustawy – Ordynacja podatkowa, odnoszący się 

do zaświadczeń o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy) (CFR-2). Formularz 

ten stanowi załącznik nr 2 do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia  

2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów 

podatkowych wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U z 2012 r. poz. 10). 

W wyniku zmiany art. 306n ustawy – Ordynacja podatkowa, delegacja ustawowa dla ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych obejmuje upoważnienie do określenia w drodze rozporządzenia wzoru 

zaświadczenia, o którym mowa w art. 306l ustawy – Ordynacja podatkowa.  

Stosownie do art. 108 ustawy, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie 

określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych 

przez organy podatkowe zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 306n ustawy – Ordynacja podatkowa zmienianej w art. 94 ustawy, w brzmieniu nadanym tą 

ustawą, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie tej ustawy. 

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

 

Rekomendowane rozwiązanie to wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, które będzie określać 

wzór zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy 



podatkowe (certyfikat rezydencji) [CFR-1], o którym mowa w art. 306l ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Efektem określenia wzoru certyfikatu rezydencji będzie prawidłowa identyfikacja wnioskodawcy oraz organu 

podatkowego wydającego zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych.  

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 

Organy podatkowe 

wydające zaświadczenia 

CFR-1 (Zaświadczenie o 

miejscu zamieszkania lub 

siedzibie dla celów 

podatkowych) 

 

 

 

 

 

 

 

Podatnicy składający 

wniosek o wydanie 

zaświadczenia o miejscu 

zamieszkania lub 

siedzibie dla celów 

podatkowych (CFR-1) 

380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak danych 

Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 

24 lutego 2017 r. w sprawie 

terytorialnego zasięgu 

działania oraz siedzib 

dyrektorów izb administracji 

skarbowej, naczelników 

urzędów skarbowych i 

naczelników urzędów celno-

skarbowych oraz siedziby 

dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej 

(Dz.U. poz. 393) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dodaj/usuń)    

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

W odniesieniu do projektu nie były prowadzone konsultacje poprzedzające jego przygotowanie tzw. pre-

konsultacje publiczne. 

Projekt nie był również przedmiotem konsultacji publicznych. Zmiana, polegająca na wydaniu rozporządzenia 

zawierającego wyłącznie wzór zaświadczenia CFR-1, wynika z faktu zmiany delegacji ustawowej ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych wynikającej z art. 306n ustawy – Ordynacji podatkowej, w 

brzmieniu obwiązującym od dnia 4 kwietnia 2017 r. nadanym mocą art. 94 pkt 15 ustawy. W wyniku 

dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej (poprzez implementację dyrektyw w obszarze 

wymiany informacji podatkowych) nastąpiło uchylenie art. 306m Ordynacji podatkowej, na mocy którego 

organy podatkowe upoważnione były do wydawania zaświadczenia CFR-2.  

W zaświadczeniu CFR-1, stanowiącym załącznik do projektu rozporządzenia, nie wprowadza się zmian 

merytorycznych. Jedyna zmiana w zaświadczeniu CFR-1 polega na aktualizacji publikatora Ordynacji 

podatkowej w części określającej podstawę prawną  dla wydania zaświadczenia. 

Ponadto zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), oraz stosownie do postanowień uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 

października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt 

rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

 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) 

http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=a78e5294-cd02-4685-a4dc-561e7e3df989&groupId=764034
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=a78e5294-cd02-4685-a4dc-561e7e3df989&groupId=764034
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=a78e5294-cd02-4685-a4dc-561e7e3df989&groupId=764034
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=a78e5294-cd02-4685-a4dc-561e7e3df989&groupId=764034
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=a78e5294-cd02-4685-a4dc-561e7e3df989&groupId=764034
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=a78e5294-cd02-4685-a4dc-561e7e3df989&groupId=764034
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=a78e5294-cd02-4685-a4dc-561e7e3df989&groupId=764034
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=a78e5294-cd02-4685-a4dc-561e7e3df989&groupId=764034
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=a78e5294-cd02-4685-a4dc-561e7e3df989&groupId=764034
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=a78e5294-cd02-4685-a4dc-561e7e3df989&groupId=764034
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=a78e5294-cd02-4685-a4dc-561e7e3df989&groupId=764034
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=a78e5294-cd02-4685-a4dc-561e7e3df989&groupId=764034


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 

 

Rozwiązania przewidziane w projekcie pozostaną bez wpływu na wysokość dochodów 

i wydatków jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa oraz 

jednostek samorządu terytorialnego. 

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 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężny

m 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń) 
 

(dodaj/usuń)  



Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 

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

x  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: 

 

Rozporządzenie nie zmienia obciążeń regulacyjnych. Wynika to z faktu, że aktualnie obowiązujący wzór 

zaświadczenia CFR-1 zostanie zastąpiony nowym wzorem uwzględniającymi konieczne zmiany.  

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak wpływu na rynek pracy 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Brak wpływu na ww. obszary 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Projektowany akt normatywny ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

 

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

 

 

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

 

 

 

 


