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VAT 

PROJEKTY 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów 

i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych 

Od 26 maja 2021 r. stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 

z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 

90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.)1). Rozporządzenie to 

uchyliło dyrektywę Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych 

(Dz. Urz. WE L 169 z 12.07.1993, str. 1 ze zm.), której postanowienia wdraża ustawa z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych.  

Zatem dostosowania wymagają przepisy w zakresie podatku VAT odnoszące się do 

opodatkowania tym podatkiem towarów związanych z ochroną zdrowia. 

Celem zaproponowanych zmian jest utrzymanie dotychczasowego zakresu przedmiotowego 

preferencji i zapewnienie stosowania takich samych zasad opodatkowania podatkiem od towarów i 

usług dla wszystkich wyrobów medycznych.  

Realizacja powyższego celu obecnie może nastąpić poprzez zmianę rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku 

od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 1696) poprzez dodanie 

w załączniku do zmienianego rozporządzenia:  

poz. 6, w której wymienione zostały wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, 

systemy i zestawy zabiegowe, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych dopuszczone do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

                                                           
1 Dalej jako: „rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 

2017 r. w sprawie wyrobów medycznych”. 
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-poz. 7, w której wymienione zostały usługi napraw i konserwacji wyrobów z poz. 6 (bez 

względu na PKWiU), 

- poz. 8, w której wymienione zostały usługi udzielenia licencji lub inne usługi o podobnym 

charakterze w stosunku do wyrobów, o których mowa w poz. 6 (bez względu na PKWiU).  

Stawka 8% podatku VAT będzie stosowana dla importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia i 

dostaw towarów oraz świadczenia usług objętych dodawanymi pozycjami załącznika, dokonanych od 

dnia 26 maja 2021 r. 

Stan: 1.10.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 Link  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351850
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Akcyza i cło  

PROJEKTY 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów 

deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty 

podatku akcyzowego 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów 

deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku 

akcyzowego, zwany dalej „projektem rozporządzenia”, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego 

zawartego w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

722, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w 

drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych i deklaracji w sprawie przedpłaty podatku 

akcyzowego, wraz z objaśnieniami, co do sposobu prawidłowego składania tych deklaracji, 

informacjami o terminach i miejscu ich składania oraz pouczeniem podatnika, że deklaracje podatkowe 

stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zapewniając możliwość prawidłowego 

obliczenia wysokości podatku akcyzowego.  

Mając na uwadze, że od 1 lipca 2021 r. jedynie podatnicy nieprowadzący działalności 

gospodarczej mogą składać deklaracje w akcyzie w postaci papierowej, w części A wzorów AKC/AKCzo, 

AKC-WW, AKC-EN, AKC-WG, AKCST/AKC-STn i AKC-PA wprowadzono dodatkową pozycję ,,wniosek o 

stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku korekty deklaracji” wraz z miejscem na uzasadnienie (w 

którym wnioskodawca winien wpisać również kwotę nadpłaty, o której stwierdzenie wnioskuje). 

Obecnie w sytuacji gdy podatnik składa korektę deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej i chce złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku tej korekty, w trybie 

art. 75 ustawy - Ordynacja Podatkowa, nie ma możliwości dokonania tej czynności w ramach jednego 

procesu. Dla ułatwienia przeprowadzenia tego działania, projekt zakłada wprowadzenie pozycji 

umożliwiającej wnioskowanie o stwierdzenie nadpłaty poprzez zaznaczenie w deklaracji 

dedykowanego kwadratu wraz z uzasadnieniem powodów wnioskowania o stwierdzenie nadpłaty (i 

wskazaniem kwoty nadpłaty będącej przedmiotem wniosku). Zmiana o charakterze technicznym ma 

na celu usprawnienie działań zarówno po stronie wnioskodawcy jak i organu.  
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Niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i zastąpi rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku 

akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2231 oraz z 2021 r. poz. 

1175). Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 694) wprowadziła zmiany w zakresie zasad składania deklaracji w sprawie podatku 

akcyzowego. Artykuł 35 ust. 2 tej ustawy utrzymał w mocy dotychczasowe rozporządzenie, jednakże 

nie dłużej niż do końca 2021 r. 

Projektowane rozporządzenie określa nowe wzory deklaracji podatkowych oraz deklaracji w 

sprawie przedpłaty podatku akcyzowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1, art. 24a, 

art. 21a ust.1, art. 24e ust. 1, art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy. 

Stan: 29.09.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

 Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 Link 

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351758
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Podatki dochodowe 

PROJEKTY 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów 

zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 

Projektowane rozporządzenie dostosowuje składane przez podatników podatku 

dochodowego od osób fizycznych wzory formularzy do wprowadzonych zmian ustawowych. Wzory 

formularzy projektowane niniejszym rozporządzeniem uwzględniają zmiany, które obowiązują od dnia 

1 stycznia 2021 r. wprowadzone:  

1. ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 2123).  

Polegają one między innymi na:  

 rozszerzeniu zakresu zwolnienia, o którym mowa w art. art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawy PIT). Od 1 stycznia 2021 r. 

wolne od podatku są zarówno przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, 

pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których 

mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, a także przychody z tytułu odbywania praktyki 

absolwenckiej oraz stażu uczniowskiego, otrzymane przez podatnika do ukończenia 

26. roku, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. 

  rozszerzeniu zakresu odliczenia darowizn przekazywanych na przeciwdziałania 

COVID-19, o których mowa w art. 52n ustawy PIT oraz art. 57b ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne, oraz przekazanych w formie tabletów i laptopów, o których mowa w 

art. 52x ustawy PIT oraz art. 57e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.  

W odniesieniu do darowizn przekazanych w 2021 r. odliczeniu podlega kwota 
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odpowiadająca 150% darowizny albo 100% darowizny (nie ma odliczenia w wysokości 

200% darowizny).  

 wprowadzeniu nowego podmiotu, na którym ciążą w określonych przypadkach 

obowiązki płatnika - spółki nieruchomościowej, w związku z dochodem uzyskanym 

przez podatników z przeniesienia udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów 

uczestnictwa oraz praw o podobnym charakterze w tej spółce.  

2. ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1163). Ustawa ta dodała art. 52ja w ustawie PIT regulujący 

tzw. ulgę e-Toll.  

Ulga polega na odliczeniu od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub dochodu z 

działów specjalnych produkcji rolnej, ustalonego za 2021 r. poniesionych w tym roku:  

 wydatków na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego,  

 opłat z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia 

pokładowego,  

 opłat z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego 

lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której 

taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania.  

Odliczenie od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej stosuje się, jeżeli dochód ten został 

ustalony na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

 

Maksymalnie można odliczyć kwotę stanowiącą iloczyn 500 zł oraz liczby systemów lokalizacyjnych lub 

urządzeń pokładowych. Liczba tych systemów i urządzeń nie może być większa niż liczba pojazdów, 

które wykonały w 2021 roku co najmniej jeden przejazd za który została zapłacona opłata elektroniczna 

z wykorzystaniem tego systemu lub urządzenia.  

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za 2021 r. (art. 52ja ust. 6 ustawy PIT).  

Zmiany weszły w życie 29 czerwca 2021 r.  

W projekcie rozporządzenia są również wprowadzane zmiany mające na celu uproszczenie rozliczenia 

tzw. ulgi na złe długi. W formularzach podatkowych służących rozliczeniu dochodów (strat) 
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osiągniętych w 2020 r., tj. PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, w załączniku PIT/IP oraz w nowym 

załączniku PIT/WZ po raz pierwszy uwzględniono stosowanie tej ulgi. Praktyka pokazała jednak, że 

formularze te wymagają zmian.  

Ponadto, wzory formularzy zawierają zmiany o charakterze porządkowym i dostosowawczym, które 

polegają między innymi na:  

 usunięciu w zeznaniach w części „Informacje Dodatkowe” check-box informującego o 

rezygnacji z wpłacania przez podatników zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r 

ustawy PIT. Rezygnacja taka w trakcie roku możliwa była tylko w 2020 roku.  

 uzupełnieniu danych dotyczących rachunków o pole na wskazanie waluty, w której 

prowadzony jest rachunek. Jest to konsekwencja zmian wprowadzonych w NIP-ach w drodze 

rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lipca 2021 r. w 

sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz 

zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. poz. 1404). 

 uaktualnieniu powołanych publikatorów aktów prawnych. 

Rekomendowane rozwiązanie to określenie nowych wzorów formularzy podatkowych oznaczonych 

symbolami: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, 

PIT/IP, PIT/M, PIT/MIT, PIT/O, PIT/PM, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/WZ i PIT/SE umożliwiających prawidłowe 

wykonanie obowiązków podatkowych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Stan: 6.10.21 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień. 

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 Link 

 

 

 

 

 

 

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352001
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Pozostałe 

PROJEKTY 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu 

właściwego do prowadzenia rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych 

 

Projektowane rozporządzenie jest wydawane w związku ze zmianą ustawy z dnia 1 marca 2018 

r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, z późn. 

zm.) dokonaną ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 815).  

Na podstawie dodawanego art. 129x ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu, minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć organ 

Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru 

działalności w zakresie walut wirtualnych, określając przy tym zakres tych zadań, mając na względzie 

przygotowanie techniczne i organizacyjne urzędu obsługującego ten organ. Stosownie do art. 129p 

ustawy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, organem właściwym w 

sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych jest minister właściwy do spraw finansów 

publicznych. 

Projekt rozporządzenia wyznacza Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach do 

wykonywania zadań organu właściwego w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych. 

Oczekiwanym efektem jest sprawne wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia tego rejestru przez 

jeden wyznaczony organ. 

Stan: 28.9.21 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień. 

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 października 2021 r. 

Link 

 

 

 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351705/katalog/12818765#12818765
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