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Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie spójnych regulacj i w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 O, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 128, z późn. zm .) z regulacjami wynikającymi z ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o 
Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn . zm.). 

Projektowana ustawa ma na celu przede wszystkim wprowadzenie zmian dostosowawczych związanych z faktem, że 
ustawa z dnia 16listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88) 
oraz ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 
poz. 1948 i 2255) były procedowane w Parlamencie równocześnie z ustawami wskazanymi w przedmiotowym projekcie 
i nie istniała możliwość uzgodnienia ich treści. Dotyczy to w szczególności nowelizacji ustawy o podatku od towarów i 
usług. W dniu l grudnia 2016 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024). Ustawą tą wprowadzone zostały dodatkowe rozwiązania mające na celu 
poprawę ściągalności podatku - tzw. pakiet rozwiązań uszcze lniaj ących. Rozwiązania te zostały wprowadzone poprzez 
zmiany obowiązujących już przepisów jak i wprowadzenie zupełnie nowych regulacji. Część zmienianych przepisów 
zawarta została również w ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracj i Skarbowej . 
Podobny zbieg procesu legislacyjnego dotyczył ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących 
pojazdami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 200 l). 
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Projektowana ustawa spowoduje w 2017 r. zmniejszanie wydatków budżetu państwa o około 40 mln 
zł (szacunkowa liczba osób uprawnionych do podwójnej odprawy wyniosłaby ok 2.200 osób, zaś 
średnia wysokość odprawy wyniesie ok 18 tys. zł.) Zmniejszenie wydatków jest związane z brakiem 
konieczności wypłaty podwójnych odpraw pracownikom i funkcjonariuszom Służby Celno
Skarbowej, którzy nabyli prawo do odprawy przysługującej w związku z przejściem na emeryturę 
lub rentę z tytułu niezdolności do pracy a jednocześnie ich stosunki pracy i służby wygasną w trybie 
określonym wart. 170 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o KAS. 
Natomiast szacunkowe oszczędności dla budżetu państwa z tytułu skrócenia czasu gwarantowania 
uposażenia w przypadku odwołania funkcjonariusza lub przeniesienia go na niższe stanowisko 
wyniosą ok. 300 tys. zł. (2. tys. zł x 3 miesiące x 50 przypadków odwołań/przeniesień w ciągu roku 
= 300 . zł Zakłada że średnia obniżka esie ok. 2 zł. 
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Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zmniejszenie liczby dokumentów 
zmniejszenie liczby procedur 
skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

D inne: 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji . 

Komentarz: 

zwiększenie liczby dokumentów 
D zwiększenie liczby procedur 
D wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
D inne: 

tak 
D nie 
D nie dotyczy 
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D środowisko naturalne 
D sytuacja i rozwój regionalny 
D inne: 

D demografia 
D mienie państwowe 

Omówienie wpływu 
Nie ma wpływu na ww. obszary 

D informatyzacja 
D zdrowie 




