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Przegląd zmian w prawie podatkowym
Aktualne informacje dotyczące zmian
w prawie podatkowym oraz projektów
ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.
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VAT
Projekty
1. Projekt ustawy z 11 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie większej stabilności wpływów z
tytułu podatku od towarów i usług oraz zapobieganie unikaniu płacenia podatku od
towarów i usług. Niniejszy projekt wprowadza nowe rozwiązanie, które ma na celu
skuteczną poprawę ściągalności podatku – tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang.
split payment). Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub
usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży
netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana
w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i
usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT.
Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu
do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B. W
konsekwencji pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów
(nieprowadzących

działalności

gospodarczej).

Nie

będzie

możliwe

zastosowanie

mechanizmu podzielonej płatności w transakcjach B2C.
Proponowane w projekcie rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu
mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywę w powyższym zakresie pozostawia się
nabywcy towarów lub usług, niemniej jednak skorzystanie przez niego z tej metody
rozliczeń będzie oznaczało określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy
towarów lub usługodawcy. Ponadto dobrowolność stosowania tego mechanizmu oznacza,
że można ją stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura musi być uregulowana
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - to nabywca decyduje, którą fakturę
zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu i wobec którego dostawcy go zastosuje.
Stan: 11.10.2017 r. – Po I czytaniu skierowano do Komisji Finansów Publicznych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 kwietnia 2018 r.
Link
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2. Projekt ustawy z 31 sierpnia 2017 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania
wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych
Zgodnie z uzasadnieniem, projekt dotyczy wprowadzenia nowych unormowań w
celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, w
tym ograniczenie luki w podatku VAT, poprzez m.in. zwiększenie zadań i uprawnień
Krajowej Administracji Skarbowej.
Projekt wprowadza system eliminujący z obrotu gospodarczego podstawione
firmy oszukujące uczciwych przedsiębiorców, przez co wzmacnia bezpieczeństwo
podatników VAT w obrocie gospodarczym. Projekt przełoży się na poprawę warunków
prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników poprzez przywrócenie
uczciwej konkurencji na rynku.
Projekt zasadniczo przewiduje:
1) dokonywanie przez Szefa KAS analiz ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych
kas

oszczędnościowo-kredytowych

do

popełniania

wyłudzeń

skarbowych,

w

szczególności w zakresie VAT przez zorganizowane grupy przestępcze oraz przestępstw
z nimi związanych;
2) automatyczne

ustalanie

w

STIR

(czyli

systemie

teleinformatycznym

izby

rozliczeniowej), na podstawie danych z banków oraz danych publicznie dostępnych,
wskaźnika ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych;
3) nałożenie na banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązku
przekazywania do STIR danych, o których mowa w pkt 1, w tym stanowiących
odpowiednio tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK w celu ustalenia
wskaźnika ryzyka;
4) zapewnienie izbie rozliczeniowej stałego, automatycznego dostępu do danych z
Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) nie
stanowiących tajemnicy skarbowej, w tym znajdujących się w CRP KEP danych z KRS
i CEIDG w celu ustalenia wskaźnika ryzyka;
5) przekazywanie przez izbę rozliczeniową informacji o wskaźniku ryzyka Szefowi KAS, a
także bankom i SKOKom w celu realizacji określonych obowiązków m.in. wynikających
z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
6) uprawnienie Szefa KAS do uzyskania w trybie wnioskowym, za pośrednictwem STIR,
dodatkowych informacji od banków i SKOKów związanych z wykonywaną analizą
ryzyka;
7) określenie:
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a) zakresu danych przekazywanych przez banki i SKOKi w celu ustalenia przez izbę
rozliczeniową wskaźnika ryzyka,
b) zasad

kontroli

wypełniania

obowiązków

przez

banki

i

SKOKi

oraz

izbę

rozliczeniową,
c) zasad blokady rachunku przedsiębiorcy przez Szefa KAS m. in w związku z
wynikiem analizy ryzyka,
d) terminów przesłania danych inicjalnych do systemu teleinformatycznego izby
rozliczeniowej.
8) prowadzenie elektronicznie wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako
podatnicy VAT, zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania
tego podmiotu lub zostały przywrócone jako podatnicy VAT.
Stan: 11.10.2017 r. – Po I czytaniu skierowano do Komisji Finansów Publicznych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem
art. 12 pkt 18-20, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Link

3. Projekt ustawy z 18 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji
obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kas rejestrujących przesyłających
informacje do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (w skrócie Szef KAS), zwanego dalej „Centralnym Repozytorium
Kas”.
Nowe kasy rejestrujące będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi
zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie informacji z kasy rejestrującej do
Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane będą informacje o każdej transakcji
zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie
wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także
czasu i miejsca instalacji kasy.
Stan: 18.09.2017 r. – Opiniowanie
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link
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4. Projekt ustawy z 20 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Projektowana regulacja zakłada publikowanie przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
finansów publicznych wykazu podatników VAT czynnych, który będzie aktualizowany na
bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.
Projektowany wykaz umożliwi dostęp również do innych informacji, takich jak:
imiona i nazwiska w przypadku osób fizycznych oraz pełnej nazwy w przypadku
podatników niebędących osobami fizycznymi, adresu miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej bądź adresu głównego miejsca wykonywania działalności, jeśli działalność
gospodarcza jest prowadzona w kilku miejscach lub na terenie całego kraju - w przypadku
podatnika będącego osobą fizyczną, adresu siedziby w przypadku podatnika niebędącego
osobą fizyczną, numerów rachunków rozliczeniowych podatnika, o których mowa w art.
49 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe lub imiennych rachunków podatnika w
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanych w
zgłoszeniu identyfikacyjnym lub w zgłoszeniu aktualizacyjnym, które służą prowadzonej
działalności
podatnika

gospodarczej,
VAT

czynnego

daty:
oraz

rejestracji/wykreślenia/przywrócenia
podstawę

prawną

do

rejestru

wykreślenia/przywrócenia

zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego.
Stan: 28.09.2017 r. – Opiniowanie
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Link
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Akcyza i cło
Projekty
1. Projekt ustawy z 23 sierpnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie w ustawie z 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn.zm.) regulacji w zakresie opodatkowania
akcyzą

dwóch

nowych

kategorii

wyrobów

akcyzowych:

płynu

do

papierosów

elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.
Zgodnie z projektem płyn do papierosów elektronicznych będzie wyrobem
akcyzowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Ponieważ płyny do papierosów
elektronicznych nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi na terenie Unii
Europejskiej, do których miałyby zastosowanie unijne przepisy dotyczące kontroli
produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych, płynu do papierosów elektronicznych
w rozumieniu ustawy nie można uznać za wyrób akcyzowy zharmonizowany. Na gruncie
ustawy płyn do papierosów elektronicznych będzie miał zatem status wyrobu akcyzowego
niewymienionego w załączniku nr 2 do ustawy, objętego stawką akcyzy inna niż stawka
zerowa – analogicznie jak np. oleje smarowe. W odniesieniu do wyrobów nowatorskich
projekt przewiduje takie same rozwiązania jak w przypadku płynu do papierosów
elektronicznych. Do wyrobów nowatorskich będą więc miały zastosowanie ogólne przepisy
dotyczące

opodatkowania

opodatkowania,

powstania

akcyzą

wyrobów

obowiązku

akcyzowych,

podatkowego,

w

tym

opodatkowania

przedmiotu
ubytków,

właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych,
terminów płatności akcyzy oraz postępowania w przypadku importu.
Stan: 16.10.2017 r. – Rada Ministrów
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link
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2. Projekt ustawy z 6 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
oraz niektórych innych ustaw
Zmiany ustawy mają na celu ograniczenie szarej strefy w obrocie wyrobami
tytoniowymi. W ostatnich latach nasilił się w naszym kraju rozwój szarej strefy w obrocie
wyrobami tytoniowymi. Przed 1 stycznia 2016 r. nieprawidłowości te polegały m.in. na
tym,

iż

susz

tytoniowy

objęty

był

fikcyjnymi

sprzedażami

w

ramach

dostaw

wewnątrzwspólnotowych, dokonywano sprzedaży suszu tytoniowego bez zapłaconej
akcyzy podmiotom nieuprawnionym, nie dokumentowano sprzedaży suszu tytoniowego
do innego pośredniczącego podmiotu tytoniowego.
W zakresie zmiany ustawy o podatku akcyzowym proponuje się:
1) opodatkowanie akcyzą sprzedaży suszu tytoniowego przez producenta suszu
tytoniowego dokonanej w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem
tego wyrobu przez ten podmiot;
2) doprecyzowanie przepisów w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji suszu
tytoniowego przez podmioty prowadzące skład podatkowy, które magazynują susz
tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym;
3) doprecyzowanie przepisu o ewidencji suszu tytoniowego poprzez wskazanie, że
powinna ona umożliwiać ustalenie ilości i sposobu przetwarzania suszu tytoniowego
oraz adresu bądź adresów miejsc magazynowania suszu tytoniowego przez podmiot
prowadzący skład podatkowy, który magazynuje susz tytoniowy nieopodatkowany
akcyzą poza składem podatkowym;
4) nałożenie na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązku przekazywania danych
dotyczących skupionego suszu tytoniowego (w podziale na grupy użytkowe odmian)
oraz wykazu producentów tego suszu, od których został on zakupiony.
W zakresie zmiany ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych proponuje się:
1) utworzenie

rejestru

producentów

surowca

tytoniowego

prowadzonego

przez

dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
2) przeprowadzanie kontroli związanych z monitorowaniem upraw;
3) niszczenie uprawy na koszt prowadzącego w przypadku prowadzenia uprawy tytoniu
bez uzyskania wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego oraz na
powierzchni przekraczającej powierzchnię zgłoszoną;
4) nałożenie na producentów surowca tytoniowego obowiązku przekazania raz w roku
informacji dotyczących powierzchni uprawy, produkcji i zbycia surowca tytoniowego
oraz zawartych umów zbycia surowca tytoniowego;
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5) określenie procedury niszczenia surowca tytoniowego w przypadku podjęcia decyzji
o wykonaniu takiej czynności przez producenta surowca;
6) wprowadzenie regulacji, które będą miały zastosowanie w przypadku zakończenia
uprawy tytoniu przez producenta;
7) uregulowanie kar za nieprzestrzeganie przepisów.
Stan: 12.10.2017 r. – Po I czytaniu skierowano do Komisji Finansów Publicznych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

3. Projekt ustawy z 21 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym
Celem

projektowanej

ustawy

jest

uproszczenie

i

ułatwienie

prowadzenia

działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych poprzez zmniejszenie obciążeń
administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie czasochłonności obsługi podmiotów
przez organy podatkowe, a także doprecyzowanie przepisów. W dalszej perspektywie
czasowej projektowane zmiany w zakresie zastąpienia papierowego dokumentu dostawy
dokumentem w formie elektronicznej ograniczą koszty działalności gospodarczej
ponoszone przez przedsiębiorców. Projektowana ustawa powinna wyeliminować istniejące
wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów
energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, a także w
zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy
dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych oraz samochodów
osobowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju. Ponadto projekt
ustawy zawiera kilka zmian dostosowawczych.
Stan: 27.09.2017 r. – Konsultacje Publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem
wymienionych enumeratywnie przepisów, które mają wejść w życie 1 czerwca 2018 r..
Link
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Podatki dochodowe
Weszło w życie

1. 3 października 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i
Finansów z 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w
dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych.
Rozporządzenie

przewiduje

wprowadzenie

szczegółowego

opisu

elementów

stanowiących dokumentację podatkową, o której mowa w art. 9a ust. 2b pkt 1 ustawy
CIT, tj. dokumentację sporządzaną przez podatników dokonujących transakcji z
podmiotami powiązanymi lub ujmujących w danym roku podatkowym w księgach
rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z
podmiotami powiązanymi (tzw. local file) oraz, o której mowa w art. 9a ust. 2d ustawy o
CIT, tj. dokumentację zawierającą informacje o grupie podmiotów powiązanych (tzw.
master file).
Link

2. 3 października 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i
Finansów z 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w
dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych.
Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie szczegółowego opisu elementów
stanowiących dokumentację podatkową, o której mowa w art. 25a ust. 2b ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dokumentację sporządzaną przez
podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi lub ujmujących w danym
roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały
ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi (tzw. local file) oraz, o której mowa
w art. 25a ust. 2d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dokumentację
zawierającą informacje o grupie podmiotów powiązanych (tzw. master file).
Link
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3. 3 października 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i
Finansów z 26 września 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku
dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych
z

przekształcenia

samodzielnych

publicznych

zakładów

opieki

zdrowotnej.
Rozporządzenie

wprowadza

kontynuację

zaniechania

określnego

wcześniej

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zaniechania
poboru

podatku

dochodowego

od

niektórych

dochodów

podatników

podatku

dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2015 r. poz. 416). Chodzi o zaniechanie dochodu
do opodatkowania, który powstaje w związku z brakiem możliwości dokonywania odpisów
amortyzacyjnych od środków trwałych (m.in. budowli i budynków), wniesionych
nieodpłatnie

do

spółki

przez

podmiot

tworzący

oraz

z

uwagi

na

niemożność

legitymizowania się przez podmiot przekształcany tytułem własności lub współwłasności
tych środków trwałych, przed ich wniesieniem do spółki. Zaniechanie poboru podatku
dochodowego obejmuje te spółki kapitałowe, których udziałowcami lub akcjonariuszami
w

całości

są

Skarb

Państwa

lub

jednostki

samorządu

terytorialnego.

Projekt

rozporządzenia przewiduje, że zaniechanie poboru podatku dochodowego będzie miało
zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.
Link

Projekty
1. Projekt ustawy z 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku
dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez
duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z
faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Projektowana ustawa stanowić ma
kolejny krok w kierunku odbudowania dochodów podatkowych, w szczególności dochodów
z podatku CIT. Kierunek zmian przyjęty w projekcie wpisuje się w realizację Strategii na
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.
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Zmiany zawarte w projekcie zmierzają również do pełniejszej realizacji - wywodzonych z
art.

84

Konstytucji

RP

-

zasad

sprawiedliwości

podatkowej

i

powszechności

opodatkowania w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wymienione zasady konstytucyjne doznają uszczerbku we wszystkich sytuacjach, kiedy
dochód wynikający ze zdarzeń o ekonomicznie tożsamym skutku zostaje opodatkowany
na różnym poziomie lub różnych zasadach, a nie jest to uzasadnione czynnikami
obiektywnymi. Różnice te stanowią podstawę do podejmowania przez podatników działań
potocznie zwanych „optymalizacją podatkową”, których podstawową cechą jest fakt, iż o
wyborze konkretnego sposobu przeprowadzenia danej transakcji, czy formy prowadzenia
działalności

decydują

wyłącznie

bądź

w

przeważającej

mierze

przepisy

prawa

podatkowego.
Ponadto zmiany dotyczą m.in. wysokości kwoty wolnej, limitów zwolnień z
podatku, ryczałtu od najmu, terminu złożenia oświadczenia o wyborze zryczałtowanej
formy

opodatkowania

oraz

opodatkowania

przychodów

uzyskiwanych

w

ramach

programów motywacyjnych.
Stan: 11.10.2017 r. – I czytanie na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

2. Projekt ustawy z 7 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych
Projekt ustawy wprowadza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
regulacje umożliwiające Ministrowi

Rozwoju i

Finansów publikowanie informacji,

zawierającej dane dotyczące wybranych, podstawowych danych/informacji podatkowych,
wynikających ze składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych
zeznań podatkowych tj. danych o:
1) wysokości

osiągniętych

przez

poszczególnych

podatników

w

danym

roku

podatkowym przychodów, lub
2) wysokości poniesionych kosztów uzyskania przychodów, lub
3) wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, lub
4) wysokości podstawy opodatkowania lub
5) kwocie należnego podatku.
Wskazany zakres danych ma charakter szeroki. Projekt przewiduje, że niektóre
kategorie informacji mogą nie być podawane do publicznej wiadomości. Faktyczny zakres
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upublicznianych danych uwzględniać będzie możliwości techniczne, a także postęp w
digitalizacji poszczególnych danych źródłowych. Jako dane, które mogą, ale nie muszą
być podawane do publicznej wiadomości należy wskazać informacje o efektywnej stopie
podatkowej. Ponadto w odniesieniu do podatników posiadających status podatkowej
grupy kapitałowej z uwagi na właściwe regulacje prawne, nie jest możliwe podanie do
publicznej wiadomości wszystkich powyżej wskazanych danych. Część podatników
posiadających taki status nie wykazuje bowiem w składanym zeznaniu wysokości
osiągniętych przychodów.
Uzasadnieniem wprowadzenia takiego rozwiązania jest przede wszystkim dbałość
o interes społeczny i gospodarczy państwa, przejawiający się m.in. w sytuacji, w której
nieliczna grupa podatników podatku dochodowego od

osób prawnych generuje

przeważającą część opodatkowanych przychodów, przy jednoczesnym braku, w wielu
przypadkach, odpowiedniego poziomu płaconego podatku. Oznaczać to może brak
odpowiedniej relacji płaconych przez podatników podatków do skali prowadzonej
działalności.
Stan: 12.10.2017 r. - Rządowy projekt ustawy skierowany do Sejmu,
Skierowany do opinii Biura Legislacyjnego
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

3. Rządowy projekt ustawy z 18 lipca 2017 r. o ratyfikacji Konwencji
wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego
mające

na

celu

zapobieganie

erozji

podstawy

opodatkowania

i

przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Genezę Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa
podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu
zysku, sporządzonej w Paryżu 24 listopada 2016 r., podpisanej tamże 7 czerwca 2017 r.
stanowią prace OECD prowadzone w ramach projektu Base Erosion Profit Shirting
(„BEPS”), który ma na celu wypracowanie rozwiązań w obszarach opodatkowania i
współpracy

podatkowej

najbardziej

narażonych

na

negatywne

konsekwencje

międzynarodowego transferu zysków w celu uniknięcia opodatkowania (np. e-handel,
ceny transferowe, nadużywanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, sztuczne
tworzenie wartości niematerialnych). W ramach tych prac dążyło się do wypracowania
mechanizmów utrudniających dokonywanie międzynarodowych transferów zysków do
krajów stosujących preferencyjne stawki podatkowe, a w konsekwencji zaproponowano
14
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nowe rozwiązania mające na celu uszczelnienie systemów podatkowych państw
zaangażowanych w realizację projektu, w tym Polski.
Projekt BEPS stanowi zatem ważną inicjatywę, która może przynieść długofalowo
pozytywne skutki dla prowadzenia przez państwa działań na poziomie krajowym i
międzynarodowym, zapobiegających utracie dochodów podatkowych. Uzasadnione było
zatem zaangażowanie się Polski w działania w ramach projektu BEPS, zarówno jako
państwa członkowskiego OECD, jak też jako potencjalnego beneficjenta projektowanych
rozwiązań.
Stan: 02.10.2017 r. – Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych
Celem projektu ustawy jest waloryzacja o wartość inflacji kwoty kosztów uzyskania
przychodów w PIT przysługującej pracownikom. Wysokość kosztów uzyskania przychodu
dla pracowników jest zamrożona od 2007 r. W warunkach inflacji, która za ostatnie 10 lat
wynosiła ok. 22%, zamrożenie kwoty kosztów uzyskania przychodów, w praktyce,
skutkuje podwyżką podatku dla pracowników
Stan: 12.10.2017 r. – skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.
Link
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Pozostałe
Projekty
1. Projekt

ustawy

z

24

lipca

2017

r.

o

zmianie

ustawy

o

systemie

monitorowania drogowego przewozu towarów oraz zmianie innych
ustaw
Projektowana ustawa zmieniająca ustawę o systemie monitorowania przewozu
drogowego towarów ma na celu zapewnienie bardziej skutecznego funkcjonowania i
lepszego monitorowania przewozu towarów wskazanych w ustawie.
W celu ograniczenia możliwości wykorzystania transportu kolejowego do realizacji
nielegalnych przewozów „towarów wrażliwych”, tj. wyrobów wymienionych w ustawie
zasadnym jest wprowadzenie rozwiązań minimalizujących zdefiniowane ryzyko. Stąd
potrzeba włączenia do systemu monitorowania także przewozów dokonywanych koleją.
Porównując tylko dane w zakresie przewozu wyrobów energetycznych (styczeń/maj) w
latach 2016 i 2017 można zauważyć 100% wzrost ilości przewiezionych wyrobów z 368
mln litrów do 652 mln litrów. W ocenie projektodawcy zebrane dotychczas doświadczenia
wskazują na potrzebę wprowadzenia kolejnych regulacji dotyczących monitorowania
przewozu towarów. W przygotowanym projekcie ustawy w związku z objęciem systemem
monitorowania przewozu nie tylko przemieszczania towarów po drogach publicznych
zmieniono tytuł ustawy na „ustawę o systemie monitorowania przewozu towarów”.
Dotychczasowemu systemowi monitorowania drogowego nadano nową nazwę „system
monitorowania

przewozu”,

co

wymagało

zmian

niektórych

przepisów

ustawy

zawierających w swej treści wyraz, w różnych przypadkach, „drogowy” oraz zastąpienie
wyrazów „system monitorowania drogowego” na „system monitorowania przewozu”.
Dodatkowo niezbędnym było wprowadzenie zmian w ustawach: z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, z dnia 24 sierpnia 2001
r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym, z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz z dnia 16
listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.
Stan: 15.09.2017 r. – Rada Ministrów
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

16

Przegląd zmian w podatkach

2. Projekt ustawy z 21 sierpnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma na celu
wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe właściwe
w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych wybranych informacji o tych podatkach.
Obecnie brak jest obowiązku sprawozdawczości o charakterze podatkowym w
zakresie podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. W
odniesieniu do tych danin sprawozdawczość budżetowa gmin i miast na prawach powiatu
dotyczy wyłącznie dochodów budżetowych z tych podatków oraz skutków obniżania
górnych granic stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień w tych
podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ
podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.
Rozwiązaniem

powyżej

opisanego

problemu

jest

wprowadzenie

przepisów

nakładających na organy podatkowe gmin obowiązek sporządzania sprawozdania w
zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Sprawozdanie
będzie obejmować informacje o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
podatkiem rolnym i podatkiem leśnym, a także o podstawach opodatkowania zwolnionych
z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. Sprawozdawaniu będą podlegać również dane
o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie
sprzedaży drewna przyjmowanych dla potrzeb wymiaru podatków na terenie danej gminy.
Stan: 04.10.2017 r. – Skierowanie projektu ustawy do Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

3. Projekt ustawy z 9 sierpnia 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
Proponuje się zmianę brzmienia art. 181 ustawy – Ordynacja podatkowa poprzez
dodanie, że dowodami w postępowaniu podatkowym są również dokumenty zgromadzone
w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto w ustawie
zaproponowano zmianę brzmienia art. 293 §3 ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie
wyłączenia stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do udostępniania kontrahentowi
podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:
1) niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których składania
są zobowiązani podatnicy na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
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2) nieujęciu przez podatnika w deklaracji lub w innych dokumentach czynności, do
których ujęcia był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
3) niedokonaniu zapłaty podatku wynikającego z deklaracji lub innych dokumentów
składanych przez podatników.
Jednocześnie w proponowanym art. 306ia ustawy – Ordynacja podatkowa
wskazano tryb udostępniania danych z wyłączeniem tajemnicy skarbowej, poprzez
wydanie przez organ podatkowy na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego
działalność gospodarczą zaświadczenia w zakresie informacji, o których mowa w
projektowanym art. 293 §3 ustawy – Ordynacja podatkowa
Stan: 28.09.2017 r. – Po I czytaniu skierowano do Komisji Finansów Publicznych
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych (11.10.2017 r.)
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Link

4. Projekt ustawy z 28 sierpnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od
sprzedaży detalicznej
Projekt ustawy przewiduje, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
będą miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od 1
stycznia 2019 r. W efekcie nastąpi przedłużenie do 31 grudnia 2018 r. zawieszenia
stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Skutkiem zmiany
będzie kontynuacja zawieszenia stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej,
a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą obowiązani do
składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania
podatku od sprzedaży detalicznej - do końca 2018 r.
Stan: 13.10.2017 r. – Przekazanie ustawy do Senatu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link
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5. Projekt ustawy z 27 września 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i
gospodarczym
Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw, których
głównych celem jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w
Polsce. Powinny one stworzyć lepsze warunki dla podejmowania przez przedsiębiorców
(podatników) inicjatyw rozwijających ich podstawowe aktywności, odciążając ich w
wypełnianiu obowiązków biurokratycznych. Takie podejście stanowi realizację rządowej
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która podkreśla wartość rozwoju
przedsiębiorczości i wspierania przedsiębiorców, w szczególności z kategorii MŚP. W
związku z tym projekt zakłada wprowadzenie regulacji skierowanych na redukcję obciążeń
administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców, rozszerzenie już obowiązujących
uprawnień

na

szerszą

kategorię

podmiotów,

dokonuje

wyjaśnienia

ujawnionych

wątpliwości interpretacyjnych związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej
oraz wprowadza zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców i narzędzia minimalizujące
ryzyko

związane

z

obciążeniami

podatkowymi

oraz

prowadzeniem

kontaktów

biznesowych z kontrahentami, którzy okazali się nierzetelni.
Stan: 29.09.2017 r. – Opiniowanie
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r., w wyjątkiem:
1) art. 11 i art. 24, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.;
2) art. 3, art. 4, art. 13, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.;
3) art. 5 pkt 1, 2, 6 i 7 oraz art. 6 pkt 1, 2 i 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia
2019 r.
Link

6. Projekt ustawy z 16 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Celem projektowanej ustawy jest przede wszystkim zapewnienie pełnej zgodności
przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r o odnawialnych źródłach energii z przepisami
pomocowymi, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w
procedurze notyfikacyjnej w sprawie SA.43697 (2015/N) – Polski system wspierania
rozwoju OZE oraz zwolnienie dla energochłonnych użytkowników. Nie mniej ważna
potrzeba wprowadzenia niezbędnych zmian wynika z konieczności dostosowania
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przepisów ustawy OZE do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i gospodarczych,
w tym wpisujących się w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
Wejście w życie zmiany dotyczącej art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane,
zawierającej definicję budowli oraz dotyczącej załącznika do tej ustawy, automatycznie
spowoduje zmianę w zakresie przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości na
podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Fakt ten będzie miał wpływ na
wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, gdyż
podatek ten będzie pobierany wyłącznie od ich części budowlanych. Zmiany w
opodatkowaniu

elektrowni

wiatrowych

nastąpią

od

pierwszego

dnia

miesiąca

następującego po miesiącu, w którym ustawa wejdzie w życie – zgodnie z art. 6 ust. 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Stan: 13.10.2017 r. – Konsultacje Publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 września 2017 r., z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 19 w zakresie zmiany art. 74 ust. 4 oraz pkt 38 w zakresie zmiany art. 119
ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2017 r.;
2) art. 1 pkt 14, 36 i 37, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2017 r.
Link
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