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VAT 

Weszło w życie 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie 

w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego  

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej 

Rozporządzenie weszło w życie dnia 10 sierpnia 2021r. 

W związku ze zmianami jakie wprowadza w ustawie o VAT ustawa z dnia … o zmianie ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1114) w zakresie 

rozszerzenia i modyfikacji procedur szczególnych dotyczących usług telekomunikacyjnych, nadawczych 

i elektronicznych oraz wprowadzenia nowej procedury szczególnej dotyczącej sprzedaży na odległość 

towarów importowanych istnieje konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 

grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1803).  

Wydanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku 

od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej i określenie katalogu czynności, które podmiot może wykonywać w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, do którego kierowany jest wniosek o zwrot podatku od wartości 

dodanej, aby móc wystąpić o zwrot podatku od wartości dodanej. 

 Link 

 
 

Wejdzie w życie 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie znaku 

informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku 

od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium 

Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego 

wydruku 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022r. 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1430


 

 

Celem rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia zawartego w  art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685), zwanej dalej „ustawą o 

VAT”, w związku z rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419), dotyczącymi systemu 

zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE). 

Opracowanie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od 

których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz określenie pieczęci organu celnego 

potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenie danych, które 

powinien zawierać dokument elektroniczny TAX FREE będący podstawą do dokonania zwrotu podatku 

podróżnym oraz wydruk tego dokumentu. 

 Link 

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewidencji 

prowadzonej w systemie TAX FREE 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022r. 
 

Celem rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia zawartego w art. 109 ust. 15 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą o VAT”, w związku z 

rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419), dotyczącymi systemu zwrotu 

podatku podróżnym (TAX FREE). 

Określenie elementów, które powinna zawierać ewidencja prowadzona przez sprzedawcę w 

elektronicznym systemie TAX FREE zamieszczonym na platformie PUESC. Wpisom w ewidencji będą 

podlegały dane o sprzedaży towarów dokonanych przez sprzedawcę podróżnym zawarte w 

wystawionych w elektronicznych systemie TAX FREE dokumentach TAX FREE oraz dane o wysokości 

zwrotu podatku VAT wpłaconego podróżnym przez sprzedawcę. 

Link 

 
 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1347
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1363


 

 

Projekty 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru 

informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności 

gospodarczej 

Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków na pojazdy przeznaczone wyłącznie 

do działalności gospodarczej uwarunkowane jest złożeniem do naczelnika urzędu skarbowego 

informacji o tych pojazdach (VAT-26) oraz prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu, zgodnie z art. 

86a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz.  685, z 

późn. zm.), dalej: „ustawa o VAT”.  

Wzór informacji VAT-26 stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 

marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie 

do działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 371), dalej: ,,rozporządzenie z 2014 r.” wydanego 

na podstawie delegacji zawartej w art. 86a ust. 15 ustawy o VAT.  

Uchwalona 24 czerwca 2021 r. przez Sejm i przekazana do prac w Senacie RP ustawa o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, dalej: ,,pakiet Slim VAT 2” 

przewiduje od 1 października 2021 r. zmiany w art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT poprzez wydłużenie 

terminu złożenia informacji VAT-26 oraz aktualizacji informacji.  

W związku ze zmianami w tych przepisach wprowadzanymi w pakiecie Slim VAT 2 od 1 

października 2021 r. nastąpi pośrednie uchylenie dotychczas obowiązującego rozporządzenia 

określającego wzór formularza VAT-26. 

Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków na pojazdy przeznaczone wyłącznie 

do działalności gospodarczej uwarunkowane jest złożeniem do naczelnika urzędu skarbowego 

informacji o tych pojazdach (VAT-26) oraz prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu, zgodnie z art. 

86a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz.  685, z 

późn. zm.), dalej: „ustawa o VAT”.  

Wzór informacji VAT-26 stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 

marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie 

do działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 371), dalej: ,,rozporządzenie z 2014 r.” wydanego 

na podstawie delegacji zawartej w art. 86a ust. 15 ustawy o VAT.  



 

 

Uchwalona 24 czerwca 2021 r. przez Sejm i przekazana do prac w Senacie RP ustawa o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, dalej: ,,pakiet Slim VAT 2” 

przewiduje od 1 października 2021 r. zmiany w art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT poprzez wydłużenie 

terminu złożenia informacji VAT-26 oraz aktualizacji informacji.  

W związku ze zmianami w tych przepisach wprowadzanymi w pakiecie Slim VAT 2 od 1 

października 2021 r. nastąpi pośrednie uchylenie dotychczas obowiązującego rozporządzenia 

określającego wzór formularza VAT-26. 

Stan: 6.08.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

 Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 2021 r. 

 Link 

 

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwrotu podatku 

od towarów i usług niektórym podmiotom 

W związku ze zmianami jakie wprowadza ustawa z dnia … o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1114) w zakresie rozszerzenia i 

modyfikacji procedur szczególnych dotyczących usług telekomunikacyjnych, nadawczych i 

elektronicznych oraz w związku z nową procedurą szczególną dotyczącą sprzedaży na odległość 

towarów importowanych istnieje konieczność wydania rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i 

Polityki Regionalnej w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. W 

porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w 

sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860) zmianie ulegną 

przepisy umożliwiające zwrot podatku również w sytuacji gdy podatnicy dokonują czynności na 

terytorium kraju, rozliczanych w ramach procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w 

rozdziale 6a, 7 i 9, dot. świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość. Wprowadzenie tych zmian 

stanowi implementację przepisów art. 368, art. 369j oraz art. 369w dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z 

dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu 

do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia 

usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. U. UE L 348 z 29.12.2017, str. 7, z późn. zm.).W pozostałym 

zakresie regulacje zawarte w niniejszym rozporządzeniu, są kontynuacją obecnie istniejących 

rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu 

podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, opartych na przepisach dyrektywy Rady 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349854


 

 

2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości 

dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie 

członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 44 z 

20.02.2008, str. 23, z późn. zm.) - zwanej dalej „dyrektywą 2008/9/WE” - oraz Trzynastej dyrektywy 

Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 

członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych warunki zwrotu podatku od wartości 

dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 326 z dnia 

21.11.1986, str. 40) - zwanej dalej „dyrektywą 86/560/EWG”.  

Wydanie nowego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom i tym samym rozszerzenie katalogu 

czynności, które podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiot 

uprawniony z państwa trzeciego będzie mógł wykonywać na terytorium kraju, aby móc wystąpić o 

zwrot podatku oraz wyłączenie spełnienia zasady wzajemności w odniesieniu do podmiotów 

uprawnionych z państwa trzeciego w odniesieniu do czynności: 

1) usługi świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a 

ustawy o VAT, przez podatników lub podmioty zagraniczne zidentyfikowanych na potrzeby procedury 

szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 ustawy o VAT; 

2) wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, dokonywaną przez podatników 

zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w 

rozdziale 6a ustawy o VAT; 

3) dostaw towarów dokonywanych przez podatników ułatwiających takie dostawy zgodnie z 

art. 7a ust. 2 ustawy o VAT, zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o 

której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. o); 

4) sprzedaż na odległość towarów importowanych dokonywanej przez podatników 

zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w 

rozdziale 9 ustawy (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. p). 

Stan: 9.06.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

 Projekt przewidywał, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021r. 

 Link 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347756/katalog/12793476#12793476


 

 

 

 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe  

 
Celem proponowanych rozwiązań jest dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników 

podatku od towarów i usług (VAT) – tzw. pakiet Slim VAT 2 (Simple Local And Modern VAT). Pierwsza 

inicjatywa o tym charakterze, czyli pakiet Slim VAT, pomyślnie przeszła proces legislacyjny i weszła w 

życie jako ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw1) , wprowadzając z powodzeniem wiele rozwiązań korzystnych dla 

podatników.  

Wprowadzone w ostatnich latach przez Ministra Finansów rozwiązania prawne i 

informatyczne w zakresie rozliczeń podatkowych usprawniają dokonywanie tych rozliczeń przez 

podatników oraz ułatwiają prowadzenie procesów ich weryfikacji przez organy podatkowe. Obecny 

postęp technologiczny w rozliczaniu podatków oraz wprowadzenie narzędzi analitycznych i 

zabezpieczających przed nadużyciami w VAT, w tym takich jak JPK_VAT, STIR, SENT, MPP (mechanizm 

podzielonej płatności), system kas on-line, tzw. white lista, umożliwiających Szefowi KAS sprawną 

weryfikację rozliczeń podatników, przyczynił się do uszczelnienia rozliczeń i poboru podatku od 

towarów i usług. Wprowadzone w ostatnich latach narzędzia uszczelniające VAT oraz związane z tym 

efekty w zakresie walki z nadużyciami w VAT pozwoliły na weryfikację rozwiązań dotyczących 

rozliczania VAT, w niektórych przypadkach obowiązujących od 2004 r. Celem przeprowadzonego 

audytu tych rozwiązań było wyeliminowanie obciążeń administracyjnych w zakresie rozliczania VAT po 

stronie podatników. Pakiet Slim VAT 2 wpisuje się również w odpowiedź na postulaty przedsiębiorców 

kierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Finansów w związku z potrzebą 

przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19.  

Z dniem 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiło 

z Unii Europejskiej. Umowa o wystąpieniu2) określa okres przejściowy, który skończył się dnia 31 

grudnia 2020 r. Po zakończeniu okresu przejściowego przepisy UE w dziedzinie VAT nie mają 

zastosowania do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie. W konsekwencji w relacjach 

między UE-27 a Zjednoczonym Królestwem nie występują obecnie takie transakcje, jak 

wewnątrzwspólnotowa dostawa/nabycie towarów oraz sprzedaż wysyłkowa. Wyjątkiem będzie jednak 

terytorium Irlandii Północnej, gdzie nadal obowiązują unijne regulacje dotyczące VAT w odniesieniu do 

towarów. Mimo że Umowa o wystąpieniu ma walor bezpośredniej skuteczności, za zasadne uznano 

wprowadzenie stosownych zmian legislacyjnych, z których jasno wynikałoby, w jaki sposób przepisy z 

zakresu podatku od towarów i usług będą stosowane w relacjach z Wielką Brytanią i Irlandią Północną 

po 31 grudnia 2020 r. Dlatego należało zmodyfikować definicje „państwa członkowskiego” oraz 



 

 

„terytorium Unii Europejskiej”. Przyjęcie takiej regulacji przyczyni się do uniknięcia niepotrzebnych 

wątpliwości, które mogą pojawić się zwłaszcza po stronie podatników dokonujących transakcji z 

podmiotami z Irlandii Północnej. Tym samym proponowana regulacja służy zapewnieniu pewności 

prawa.  

Niniejszy projekt realizuje również wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 

sprawie C-895/19 A. Trybunał uznał, że przepisy prawa unijnego stoją na przeszkodzie stosowaniu 

obowiązujących w Polsce rozwiązań w zakresie terminu odliczenia VAT z tytułu 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Chodzi o obecnie obowiązującą zasadę, zgodnie z którą 

odliczenie VAT w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest możliwe pod 

warunkiem, że podatnik wykaże ten VAT należny w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w 

którym powstał obowiązek podatkowy. W przeciwnym przypadku, podatek naliczony wykazywany jest 

na „bieżąco”. Zdaniem Trybunału, nie jest dopuszczalne zakazanie podatnikom prawa do odliczenia 

VAT za ten sam okres rozliczeniowy, w którym deklarowany jest 1) Dz. U. poz. 2419. 2) Umowa o 

wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i 

Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), dalej jako 

„Umowa o wystąpieniu”. 2 VAT należny. Oznacza to, że przepisy w zakresie warunku określonego w 

art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy o VAT3) naruszają przepisy prawa unijnego. Niezbędna jest w 

tym zakresie zmiana przepisów polegająca na odstąpieniu od tego warunku. 

Opis najważniejszych zmian proponowanych do wprowadzenia w projekcie ustawy:  

I. zmiany w ustawie o VAT dotyczą:  

 wprowadzenia regulacji, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej 

dostawy towarów określałaby wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport,  

 rezygnacja z określonego w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy o VAT warunku 

uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samy okresie, w którym wykazano 

podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w 

którym powstał obowiązek podatkowy – implementacja do polskiego porządku prawnego wyroku 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 A,  

 

 umożliwienia podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio 

w deklaracji podatkowej dokonanie korekty deklaracji, w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej 

deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku,  ulgi na złe długi,  

 modyfikacji definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”, 



 

 

  100% odliczeń od wydatków na samochody (wydłużenie terminu na złożenie informacji o 

poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności 

gospodarczej podatnika), w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres),  

 odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów 

rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji, 

 dopuszczenia – opcjonalnie – możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i 

nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,  

 uregulowania kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT 

na tzw. rachunek techniczny,  

 wprowadzenia możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli 

posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały objęte odroczone lub rozłożone na raty. II. 

zmiany w ustawie – Prawo bankowe4) dotyczą:  

 konsolidacji środków na rachunku VAT,  

 możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie 

składki na ubezpieczenie rolników,  

 realizacji uwalniania środków z rachunków technicznych. 

 

Stan: 13.08.21 – Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu. 

 Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2021r. z wyjątkami. 

 Link 

 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

Projekt ustawy wprowadza możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z 

dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących 

w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i 

otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur 

(KSeF). Projektowane rozwiązanie ma charakter fakultatywny.   

KSeF jest systemem teleinformatycznym, w ramach którego będą obowiązywały (z drobnymi 

wyjątkami) obecne zasady wystawiania faktur. Stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie 

wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury, np. poprzez zaakceptowanie stosownego komunikatu w 

aplikacji e-Mikrofirma lub samego poboru faktur z systemu przez API. Projektowane rozwiązanie 

będzie oparte na modelu poświadczeń, tzn. wymagana będzie autoryzacja danej osoby w systemie. 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6DA1A6D41959832BC12586E7003260FC


 

 

Faktury będą przygotowywane bezpośrednio w programach finansowo-księgowych podatnika oraz 

przesyłane do systemu poprzez API. W tym celu konieczne będzie uwierzytelnienie się podatnika w 

systemie. Po uwierzytelnieniu się w systemie  podatnik będzie mógł przeglądać wystawione i 

otrzymane faktury ustrukturyzowane, a także przesłać w formacie xml lub przekonwertować do PDF 

dowolną fakturę lub paczkę faktur. Poza podatnikiem faktury ustrukturyzowane będzie mógł 

wystawić lub będzie mógł mieć do nich dostęp podmiot uprawniony do dostępu do KSeF. Wprowadza 

się możliwość uprawnienia do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w imieniu podatnika np. dla 

biura rachunkowego lub konkretnej osoby. Każdy podatnik poprzez indywidualne konto w systemie 

e-faktur będzie mógł wystawić fakturę z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na elektronicznej 

platformie usług administracji publicznej. Zaznacza się przy tym, iż wszystkie faktury będą mogły być 

sporządzone w systemie księgowo-finansowym podatnika oraz przesłane do KSeF. Po przesłaniu 

faktury, KSeF przydziela numer identyfikujący tę fakturę w systemie z oznaczeniem daty i czasu. W 

dniu przydzielenia fakturze ustrukturyzowanej numeru identyfikującego tę fakturę w systemie KSeF, 

będzie ona uznawana za wystawioną oraz otrzymaną. 

KSeF będzie służył do uwierzytelniania oraz weryfikacji posiadanych przez podatnika oraz 

podmiot uprawniony do dostępu do KSeF uprawnień, powiadamiania podatnika lub podmiot 

uprawniony o posiadanych uprawnieniach do wystawiania faktur ustrukturyzowanych i dostępu do 

nich, otrzymywania faktur ustrukturyzowanych, do ich przechowywania, oznaczania faktur numerem 

identyfikującym przydzielonym przez KSeF, weryfikowania zgodności wystawionej faktury 

ustrukturyzowanej z udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

wzorem takiej faktury. Dodatkowo system będzie służył do analizy i kontroli danych z faktur 

ustrukturyzowanych oraz kierował do podatnika lub osoby uprawnionej do wystawienia faktury 

ustrukturyzowanej powiadomienia o dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz 

numerze ją identyfikującym przydzielanym przez ten system, odrzuceniu albo braku możliwości 

wystawienia faktury ustrukturyzowanej. KSeF powiadomi również podmiot, który nie ma uprawnień 

do dostępu do KSeF o braku możliwości wystawienia faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do tych 

faktur. 

Podatnicy, którzy zdecydują się wystawiać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF 

zostaną zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji. W KSeF to administracja 

podatkowa zapewnia przechowywanie wystawionych za jego pośrednictwem faktur. Ponadto dla 

podatników wystawiających w danym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury ustrukturyzowane 

oraz spełniających pozostałe przewidziane w przepisach warunki, projektowana ustawa wprowadza 

preferencję w postaci skróconego do 40 dni terminu zwrotu podatku VAT. 



 

 

Projektowane rozwiązanie ma na celu uszczelnić system podatkowy, a zarazem ograniczyć 

nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT oraz przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej przez podatników poprzez łatwiejszy oraz szybszy dostęp do dokumentów. 

Wprowadzenie elektronicznego ustandaryzowanego wzoru faktury powinno doprowadzić do 

zwiększenia bezpieczeństwa transakcji handlowych. Możliwość zautomatyzowania procesów 

księgowych znacząco wpłynie na zmniejszenie liczby błędów wywołanych czynnikiem ludzkim. 

Zakłada się, iż niniejsze rozwiązanie przyczyni się nie tylko do wzmocnienia kontroli prawidłowości 

rozliczania podatku VAT, ale także uproszczenia samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców, 

z uwagi na możliwość zdalnego monitorowania przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego 

fakturami. Proponowane rozwiązanie umożliwi także zwiększenie dochodów budżetu państwa  

w wyniku zakładanego zwiększenia poboru podatku VAT na każdym etapie obrotu towarami i 

usługami. 

Projekt zawiera również zmiany w innych aktach prawnych. Zmiany te będą miały charakter 

dostosowujący. 

Stan: 4.08.21 – Projekt znajduje się w Komisji Prawniczej. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2021 r. 

Link 

 

 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych i 

warunków dla kas rejestrujących 

 
Głównym celem rozporządzenia jest uwzględnienie w nim zmian ustawy (w zakresie m.in. art. 

111 ust. 3a pkt 1 i 8 oraz ust. 9 ustawy o VAT), wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 31 marca 

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 

2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 

675). 

Celem ww. zmian jest m.in. umożliwienie przesyłania paragonów fiskalnych w postaci 

elektronicznej (e-paragonów) do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób, przy zastosowaniu 

kas rejestrujących najnowszego typu (kas online). Na mocy obowiązującego rozporządzenia Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343202/katalog/12762050#12762050


 

 

którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206) kasy te posiadają jedynie możliwość 

wydruku paragonów fiskalnych a podatnik jest obowiązany wydać konsumentowi ich papierową 

postać. Docelowo wydawanie paragonu fiskalnego w postaci papierowej powinno jednak być 

uzależnione od wyboru klienta i/lub podatnika (sprzedawcy).Projektowane rozporządzenie ma zatem 

na celu wykonanie upoważnienia ustawowego z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego 

oraz zastąpienie ww. rozporządzenia z 2018 r.  

Kasy fiskalne, zgodnie z obowiązującym ww. rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i 

Technologii z 2018 r., nie mają możliwości wyboru opcji nie drukowania paragonów fiskalnych. Dla 

pełnego funkcjonowania systemu e-paragonów konieczne jest zatem wprowadzenie odpowiednich, 

nowych przepisów wykonawczych, odpowiadających zmianom wprowadzonym w ustawie, które 

obejmowałyby istotne zmiany dotyczące e-paragonu. Efektu nie da się osiągnąć w inny sposób niż 

poprzez wydanie nowego rozporządzenia, tj. niniejszego projektu.  

W rozporządzeniu określono zatem nowe definicje i dostosowano terminologię tak, by 

funkcje, kryteria i warunki techniczne (wymagania) dla kas rejestrujących przesyłających dane do 

Centralnego Repozytorium Kas (kas online) odpowiadały aktualnemu stanowi prawnemu. W 

szczególności odnosi się to do nowych wymagań technicznych dla kas rejestrujących dotyczących 

rodzajów kas rejestrujących, konstrukcji kas rejestrujących, zapisu i przechowywania danych w 

pamięciach kas rejestrujących, dokumentów wystawianych przy użyciu kas rejestrujących, pracy kas 

rejestrujących, w tym połączenia i przesyłania danych między kasami rejestrującymi a Centralnym 

Repozytorium Kas, określonych w art. 111a ust. 3 ustawy, oraz fiskalizacji kas rejestrujących, a także 

kas rejestrujących o zastosowaniu specjalnym. 

 

Stan: 05.08.21 – Projekt skierowano do podpisu ministra. 

Projekt przewidywał, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 maja 2021 r. 

Link 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342901/katalog/12760034#12760034


 

 

Akcyza i cło 

Weszło w życie 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie utrwalania obrazu 

lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej  

Rozporządzenie weszło w życie dnia 12 sierpnia 2021r. 
 

Przepis art. 76 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.) wprowadza możliwość przesłuchania kontrolowanego lub świadka 

przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z 

jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Jednocześnie przebieg przesłuchania 

utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Opracowanie projektowanego 

rozporządzenia, stanowiąc realizację ustawowego upoważnienia zawartego w art. 76 ust. 6 ustawy, 

pozwoli na rzeczywiste wykonywanie czynności przesłuchania na odległość, co wpłynie korzystnie na: 

1) szybkość wykonywania czynności kontroli celno-skarbowej; 

2) ograniczenie wydatków związanych ze stawiennictwem kontrolowanych lub świadków oraz 

delegowaniem kontrolujących; 

3) jakość wykonywanych czynności, co będzie wynikało z reakcji kontrolujących na przebieg 

przesłuchania w czasie rzeczywistym. 

Przyjęcie projektowanego rozporządzenia ureguluje: 

1) rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów 

kontroli celno-skarbowej;  

2) sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów;  

3) sposób i tryb udostępniania kontrolowanemu, reprezentantowi kontrolowanego i pełnomocnikowi 

zapisu obrazu lub dźwięku oraz przekazywania im kopii zapisu obrazu lub dźwięku;  

4) wysokość opłaty za sporządzenie i przekazanie kopii zapisu obrazu lub dźwięku.  

Powyższe kwestie zostaną uregulowane z uwzględnieniem właściwego zabezpieczenia 

utrwalonego obrazu lub dźwięku przed utratą dowodu, jego zniekształceniem lub nieuprawnionym 

ujawnieniem, a także zapewnienia, aby wysokość opłaty za sporządzenie i kopii odpisu odpowiadała 

rzeczywistym kosztom sporządzenia i przekazania kopii zapisu obrazu lub dźwięku. 

 Link 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1457


 

 

Projekty 

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

INTRASTAT 

Projektowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT zawiera 

regulacje dotyczące trybu, sposobu i terminu dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i korekt tych zgłoszeń 

oraz przypadków, gdy dokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub korekta tego zgłoszenia nie jest wymagane, 

zakres wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie INTRASTAT oraz korekty tego zgłoszenia. Zawiera 

także regulacje w zakresie szczegółowego trybu, sposobu i terminów dokonywania upomnień oraz 

szczegółowego trybu dokonywania wezwań, jak również zakres właściwości miejscowej organów 

celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty. Konieczność wydania nowego 

rozporządzenia związana jest ze zmianą brzmienia przepisu ustawy Prawo celne, upoważniającego do 

wydania projektowanego rozporządzenia, w zakresie wskazania sposobu publikacji progów 

statystycznych. Zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej informacja o wysokości progów 

statystycznych ustalonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ma być udostępniania na 

stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. 

W związku ze zmianą brzmienia przepisów §13, §17 i §18 przewiduje się zmniejszenie liczby 

nieprawidłowych zgłoszeń w zakresie objętych ww. przepisami, co będzie miało pozytywny wpływ 

zarówno na osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, jak i na organ przyjmujący te 

zgłoszenia. W pozostałym zakresie nie wprowadza się żadnych zmian związanych z obowiązkiem 

dokonywania zgłoszeń INTRASTAT 

Stan: 27.07.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

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

 Link 

 

 

 Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych 

innych ustaw 

Rozwiązaniem problemów, które zostały zidentyfikowane i opisane w pkt 1 oraz 

proponowanym narzędziem interwencji jest nowelizacja obowiązujących aktów prawnych, tj.:  

 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349453/katalog/12805646#12805646


 

 

 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,  

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,  

 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa 

i zakłóceń na rynku naftowym,  

 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 

innych ustaw.  

Przepisy projektowanej ustawy mają na celu przede wszystkim ułatwić podmiotom 

zobowiązanym do realizacji NCR wspólną realizację obowiązku. Zniesienie obowiązku wspólnej 

sprawozdawczości z realizacji NCR do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (przez dwa lub więcej 

podmiotów) na rzecz sprawozdawczości indywidualnej zachęci podmioty dokonujące obrotu gazem 

płynnym (LPG) do wspólnej realizacji NCR z podmiotami dokonującymi obrotu paliwami ciekłymi 

(benzyną silnikową, olejem napędowym) – w wyniku czego jako „grupa” osiągną wyższy poziom 

realizacji NCR.  

Projekt zakłada także zniesienie obowiązku informowania Prezesa URE w terminie do dnia 31 

marca każdego roku o podjęciu wspólnej realizacji NCR, w celu uproszczenia realizacji obowiązku.  

Zostanie wprowadzona zmiana dotychczasowego sposobu określania wskaźnika emisji gazów 

cieplarnianych dla energii elektrycznej. Obecnie jest on określany w drodze rozporządzenia ministra 

właściwego do spraw energii i ma on wartość stałą. Z uwagi na zmianę struktury surowców 

wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej w kolejnych latach (wzrost udziału energii z 

odnawialnych źródeł energii) celowe jest coroczne aktualizowanie tego wskaźnika. W projektowanej 

ustawie minister właściwy do spraw klimatu określi do dnia 31 grudnia każdego roku, w drodze 

rozporządzenia, przy uwzględnieniu danych zgromadzonych przez Krajowy ośrodek bilansowania i 

zarządzania emisjami w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, oraz 

dostępnych informacji naukowych, wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej. 

Efektem zmiany będzie coraz korzystniejsza pozycja energii elektrycznej zużytej w transporcie 

samochodowym w realizacji NCR.  

W zakresie kompetencji Prezesa URE, zgodnie z projektem ustawy, znajdzie się prowadzenie 

Ewidencji projektów potwierdzających wartości osiągniętych redukcji emisji gazów cieplarnianych w 

segmencie wydobywczym m.in. ropy naftowej lub gazu ziemnego (UER) i podawanie do publicznej 



 

 

wiadomości informacji z nimi związanych na stronie urzędu. Ewidencja jest potrzebna w celu 

zapewnienia podmiotom realizującym NCR dostępu do informacji na temat redukcji, jakie inne 

podmioty wykorzystują do realizacji NCR, a także przeciwdziałania nadużyciom w tym zakresie. 

Zgłaszanie projektów do ewidencji będzie dobrowolne. Ewidencja będzie uzupełniana także na 

podstawie sprawozdań rocznych podmiotów z realizacji NCR.  

Projekt przewiduje również przeredagowanie przepisu dotyczącego kar, w taki sposób aby 

jednoznacznie z niego wynikało, że w przypadku braku realizacji NCR w sytuacji wspólnej realizacji 

obowiązku przez dwa lub więcej podmiotów karze pieniężnej będą podlegały te podmioty, które w 

przypadku rozliczania samodzielnej realizacji obowiązku nie wykonały go.  

W projekcie uwzględniono także zmianę przepisu, na podstawie którego określana jest 

wysokość kary pieniężnej za brak realizacji NCR na wymaganym poziomie. Zmiana ma na celu 

sformułowanie przepisów, na podstawie których wysokość kary będzie przewidywalna oraz będzie 

zapewnione wsparcie stosowania biokomponentów o większym potencjale redukcji emisji.  

Wprowadzono także sankcje administracyjne (kary pieniężne) za:  

- odmowę przez podmiot realizujący NCR przedstawienia dokumentów lub informacji 

dotyczących realizacji NCR Prezesowi URE,  

- wprowadzenie w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawianych dokumentów lub informacji 

dotyczących realizacji NCR,  

- niezłożenie w terminie informacji na temat rodzaju wykonywanej działalności w zakresie 

wodoru (wytwarzanie, transportowanie, magazynowanie, wprowadzanie do obrotu, gromadzenie w 

stacji zakładowej wodoru) lub podanie w niej nieprawdziwych danych.  

Została wprowadzona możliwość realizacji NCR poprzez uiszczenie opłaty zastępczej. Z 

instrumentu w postaci opłaty zastępczej będą mogły skorzystać podmioty, które wykażą, że w roku 

kalendarzowym, którego dotyczył ten obowiązek, zrealizowały NCR na minimalnym określonym 

poziomie. Opłata zastępcza będzie uiszczana na rachunek NFOŚiGW.  

Projekt ustawy wprowadza także zmiany w terminach przekazywania sprawozdań z realizacji 

NCR przez podmioty/organy. Przedłuża się podmiotom zobowiązanym do realizacji NCR termin 

składania do Prezesa URE sprawozdań rocznych z realizacji obowiązku z 31 marca na 30 czerwca roku 

następującego po roku sprawozdawczym. W konsekwencji tej zmiany zmianie ulega również termin 



 

 

przedstawiania Radzie Ministrów sprawozdania zbiorczego z realizacji NCR przez Prezesa URE (z 15 

lipca na 31 października) oraz termin jego przekazania przez Prezesa URE do Komisji Europejskiej (z 31 

sierpnia na 31 grudnia). Zmiany terminów przekazywania sprawozdań są zgodne z przepisami 

dyrektywy 2015/652.  

Ponadto, Systemem Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw obejmuje się wodór 

przeznaczony na cele transportowe. Celem tego rozwiązania jest przeciwdziałanie transportowaniu, 

magazynowaniu i wprowadzaniu do obrotu wodoru niespełniającego 6 wymagań jakościowych, tak jak 

to ma miejsce w przypadku pozostałych paliw będących w obrocie na polskim rynku. W związku z 

objęciem wodoru Systemem Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw, minister właściwy ds. 

energii i minister właściwy do spraw klimatu zostaną zobowiązani do wydania rozporządzenia 

określającego wymagania jakościowe dla wodoru. Minister właściwy do spraw energii określi 

natomiast:  

1) metody badania jakości wodoru,  

2) sposób pobierania próbek wodoru.  

Określone zostały zasady i częstotliwość przeprowadzania kontroli jakości wodoru.  

Na Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożone zostaną dodatkowe 

obowiązki w zakresie kontrolowania wymagań jakościowych wodoru, ze względu na poszerzenie 

katalogu podmiotów, które będą podlegały kontroli jakości sprzedawanego paliwa, o prowadzących 

działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub obrotu wodorem 

przeznaczonym na cele transportowe. Ponadto, podmioty, które wprowadzą do obrotu wodór 

niespełniający wymagań jakościowych będą podlegać sankcjom wymienionym w ustawie, na tych 

samych zasadach co podmioty zajmujące się obrotem pozostałych paliw podlegających kontroli.  

Stan: 13.08.21 – Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkami. 

 Link 

 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

przewiduje implementację postanowień : 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=28857F315FE7A0FCC12587040037D46D


 

 

1) dyrektywy Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 

2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE 

w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w 

ramach Unii – termin wdrożenia do 30 czerwca 2022 r.   

2) dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady 

dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie), tzw. „dyrektywy horyzontalnej”. Dyrektywa ta 

zastąpi obowiązującą obecnie dyrektywę Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2018 r. w sprawie 

ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającą dyrektywę 92/12/EWG. Głównym celem 

dyrektywy horyzontalnej jest umożliwienie swobodnego przepływu wyrobów akcyzowych, a 

jednocześnie zagwarantowanie prawidłowego poboru podatku akcyzowego przez państwa 

członkowskie. Zmiany w ustawie obejmą szereg regulacji dotyczących m.in. definicji słownikowych, 

przedmiotu opodatkowania, podatników akcyzy, ubytków wyrobów akcyzowych, zwolnień od akcyzy, 

obrotu wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i poza tą procedurą oraz 

kwestii związanych ze stosowaniem Systemu EMCS. Termin wdrożenia do 31 grudnia 2021 r.   

3) dyrektywy Rady (UE) 2020/1151 z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającej dyrektywę 92/83/EWG 

w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych. Termin 

wdrożenia do 31 grudnia 2021 r.  

 Implementacja dyrektywy Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającej 

dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 

2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań 

obronnych w ramach Unii będzie polegała na wprowadzeniu zwolnienia od akcyzy dla wyrobów 

akcyzowych wykorzystywanych przez siły zbrojne państwa członkowskiego innego niż państwo 

członkowskie, na terytorium, którego podatek akcyzowy jest wymagalny, do użytku tych sił zbrojnych 

lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te 

biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej 

polityki bezpieczeństwa i obrony.  

Implementacja postanowień dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. 

ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie) będzie w szczególności 

polegała na: 

a) wprowadzeniu elektronizacji wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych 

dopuszczonych do konsumpcji (poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy) poprzez objęcie tych 



 

 

przemieszczeń kontrolą przemieszczania w ramach Systemu EMCS, z czym wiąże się m.in.: określenie 

zasad regulujących tę procedurę przemieszczania, rejestracji i obowiązków podmiotów biorących 

udział w tej procedurze, zasad stosowania elektronicznego uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego oraz zabezpieczenia akcyzowego związanego z przemieszczaniem wyrobów 

akcyzowych na podstawie tego dokumentu, wprowadzenie nowych definicji odnoszących się do 

podmiotów uprawnionych do wysyłania i odbierania wyrobów akcyzowych poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy w obrocie wewnątrzunijnym,  

b) wprowadzeniu regulacji mających na celu harmonizację procedur akcyzowych i celnych, w 

związku z wejściem w życie unijnego kodeksu celnego, tj. m.in. wskazaniu możliwości objęcia wyrobów 

akcyzowych procedurą tranzytu zewnętrznego po zakończeniu procedury wywozu do chwili 

wyprowadzenia wyrobów z terytorium Unii Europejskiej i określeniu wspólnego wykazu dowodów 

alternatywnych potwierdzających wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium UE, 

c) wprowadzeniu regulacji mających na celu zapewnienie spójności pomiędzy elektronicznym 

dokumentem administracyjnym (e-AD) a zgłoszeniem celnym przywozowym lub wywozowym 

polegających na nałożeniu na podmiot, który składa zgłoszenie celne: 

– przywozowe (zgłaszającego) obowiązku przekazywania właściwym organom państwa 

członkowskiego przywozu numeru akcyzowego zarejestrowanego podmiotu wysyłającego i podmiotu 

odbierającego oraz dowodu, że przywożone wyroby są przeznaczone do wysyłki z terytorium państwa 

członkowskiego przywozu na terytorium innego państwa członkowskiego,  

– wywozowe (zgłaszającego), obowiązku przekazywania właściwym organom państwa 

członkowskiego wywozu niepowtarzalnego administracyjnego numeru ewidencyjnego (ARC), 

d) wprowadzeniu zmian w zakresie, spoczywającego na osobie towarzyszącej wyrobom 

akcyzowym, obowiązku przedstawienia właściwym organom niepowtarzalnego administracyjnego 

numeru ewidencyjnego (ARC) - numer ten będzie mógł być przedstawiony w dowolnej formie, a nie 

tylko na wydruku e-AD, 

e) wprowadzeniu zmian w przepisach dotyczących ubytków wyrobów akcyzowych 

przemieszczanych w obrocie wewnątrzunijnym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, 

f) uelastycznieniu dotychczasowych regulacji dotyczących nabywania 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji w innym państwie 

członkowskim przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (tzw. sprzedaż na 



 

 

odległość). Zobowiązanym do zapłaty podatku akcyzowego w państwie członkowskim przeznaczenia 

będzie wysyłający wyroby akcyzowe, przedstawiciel podatkowy wyznaczony przez wysyłającego albo 

odbiorca wyrobów akcyzowych, w przypadku niespełnienia określonych warunków przez wysyłającego 

lub przedstawiciela podatkowego, 

g) rozszerzeniu katalogu podmiotów zobowiązanych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego 

o „wysyłającego/sprzedawcę” przy tzw. sprzedaży na odległość, jeżeli wysyłający/sprzedawca nie 

wyznaczy przedstawiciela podatkowego,  

h) wprowadzeniu obligatoryjnego zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia 

akcyzowego przy przemieszczaniu wyrobów energetycznych rurociągiem stałym, przy jednoczesnej 

możliwości odstąpienia od zwolnienia z zabezpieczenia gdy jest to uzasadnione. Dotychczasowa 

możliwość  zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego stosowana w przypadku 

przemieszczania rurociągiem ropopochodnych wyrobów akcyzowych pomiędzy składami 

podatkowymi prowadzonymi przez ten sam podmiot na terytorium kraju, przekształci się w obowiązek 

zwolnienia takich podmiotów z zabezpieczenia akcyzowego, przy jednoczesnym rozszerzeniu 

zwolnienia także na przemieszczenia wewnątrzwspólnotowe, w tym do podmiotów innych niż 

podmioty prowadzące skład podatkowy, do których także dokonuje się przemieszczeń rurociągiem,  

i) wprowadzeniu regulacji umożliwiających, w przypadku podmiotu prowadzącego skład 

podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego występujących jednocześnie w charakterze 

uprawnionego wysyłającego oraz podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego 

odbiorcy występujących jednocześnie w charakterze uprawnionego odbierającego, posiadanie 

jednego, wspólnego, zabezpieczenia akcyzowego generalnego albo ryczałtowego gwarantującego 

płatność akcyzy lub opłaty paliwowej należnych od zobowiązań podatkowych, które powstały lub mogą 

powstać w związku z prowadzoną działalnością tego podmiotu, na podstawie wszystkich posiadanych 

przez niego zezwoleń akcyzowych oraz potwierdzeń z dokonanych rejestracji. 

j) dostosowaniu instytucji zwrotu podatku akcyzowego w przypadku dostawy 

wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium 

kraju, do nowych zasad wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do 

konsumpcji oraz w konsekwencji określenie nowego katalogu dokumentów dołączanych do wniosku o 

zwrot akcyzy, 

k) wprowadzeniu obowiązku przechowywania przez wysyłającego dokumentu zastępującego 

e-AD oraz przechowywania przez uprawnionego wysyłającego dokumentu zastępującego e-SAD, 



 

 

analogicznie do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie przechowywania ewidencji, innych 

dokumentacji, faktur, wydruków e-DD oraz dokumentów zastępujących e-DD, 

l) wprowadzeniu regulacji polegającej na umożliwieniu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego 

nałożenia kary pieniężnej na podmiot, który dokonał importu wyrobów akcyzowych lub samochodów 

osobowych, a obowiązek podatkowy nie powstał z powodu wygaśnięcia długu celnego  

Implementacja dyrektywy Rady (UE) 2020/1151 z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającej dyrektywę 

92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów 

alkoholowych, dalej „dyrektywa alkoholowa”, obejmuje: 

a) wdrożenie przepisów o charakterze obligatoryjnym: 

- dostosowanie przepisów akcyzowych dotyczących pomiaru w stopniach Plato w piwie tak, 

aby  składniki piwa, które zostały dodane po fermentacji, były również brane pod uwagę do celów 

pomiaru w stopniach Plato; 

- aktualizacja kodów CN wina musującego i innych musujących napojów fermentowanych; 

- wprowadzenie systemu certyfikowania małych, niezależnych producentów napojów 

alkoholowych; 

- doprecyzowanie warunków zwolnienia z akcyzy częściowo skażonego alkoholu etylowego 

zużywanego do produkcji lekarstw; 

 

b) wdrożenie przepisów o charakterze fakultatywnym dotyczących preferencji podatkowych 

dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych. 

Stan: 11.08.21 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

 Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 13 lutego 2023 r., z wyjątkami. 

 Link 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348450/katalog/12799108#12799108


 

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie 

w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów 

dokumentów 

Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o 

systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 1556, z późn. zm.), która dokonała zmiany zakresu przedmiotowego ustawy z dnia 9 marca 

2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 

opałowymi. Obowiązująca wówczas ustawa określała „zasady systemu monitorowania drogowego i 

kolejowego przewozu towarów” natomiast po nowelizacji ustawa określa „zasady systemu 

monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi”. 

Zmiana ta winna znaleźć odzwierciedlenie w pozostałych aktach normatywnych, które powołują się na 

przepisy ww. ustawy. Celem projektu rozporządzenia jest dostosowanie nazewnictwa aktów 

normatywnych oraz treści rozporządzenia do aktualnego stanu prawnego. 

Konieczne jest wydanie rozporządzenia zmieniającego, które zastąpi rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli 

przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz. U. poz. 1624, z późn. zm.). Wydanie rozporządzenia 

zmieniającego jest niezbędne do dostosowania przepisów nowelizowanego rozporządzenia z 

przepisami ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 

przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. 

Stan: 9.07.21 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

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

 Link 

 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy 

Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w 

sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 761) ma na celu wyrównanie szans 

polskich przedsiębiorców na rynku Unii Europejskiej i umożliwienie produkcji wyrobów kosmetycznych 

zawierających alkohol etylowy ze zwolnieniem od podatku akcyzowego przy wykorzystaniu nowej 

mieszaniny środków skażających ten alkohol.  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348860/katalog/12802034#12802034


 

 

Dodanie nowego środka skażającego alkohol etylowy wykorzystywany przy produkcji wyrobów 

kosmetycznych w postaci mieszaniny alkoholu tert-butylowego 78 g i alkoholu izopropylowego 5 kg, w 

ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100% vol. Mieszanina, co zostało wypracowane z branżą 

kosmetyczną podczas prac koncepcyjnych nad wprowadzeniem przedmiotowego środka, będzie 

mogła mieć zastosowanie wyłącznie przy produkcji wyrobów kosmetycznych w postaci aerozoli 

pakowanych w opakowania ciśnieniowe oraz w postaci żeli pakowanych w dowolne opakowania 

jednostkowe, o pojemności do 1000 ml. 

Stan: 3.08.21 – Projekt znajduje się na etapie zgłoszeń lobbingowych. 

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

 Link 

 

 

 Projekt ustawy o wyrobach winiarskich 

Rozwiązywane problemy to konieczność:  

1) dostosowania przepisów krajowych do nowych rozwiązań wprowadzonych przepisami prawa Unii 

Europejskiej o wspólnej organizacji rynku wina,  

2) zwiększenia konkurencyjności producentów fermentowanych napojów winiarskich przez 

wprowadzenie zmian technologicznych w kategoriach fermentowanych napojów winiarskich,  

3) usunięcie z przepisów dotyczących wyrobu fermentowanych wyrobów winiarskich nieścisłości,  

4) poprawy przejrzystości przepisów sektorowych przez połączenie wymagań produkcyjnych z 

wymaganiami dotyczącymi znakowania fermentowanych napojów winiarskich w zakresie nazw 

przewidzianych prawem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, uproszczenia i ujednolicenia 

wymagań dotyczących wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu 

lub rozlewu wyrobów winiarskich,  

5) poprawy konkurencyjności przedsiębiorców wyrabiających cydr, perry, wina owocowe markowe 

oraz miód pitny markowy z surowców pozyskanych we własnym gospodarstwie przez zwiększenie 

limitu produkcji tych napojów z maksymalnie 10 000 l w skali roku do maksymalnie 100 000 l w skali 

roku,  

6) zmniejszenia liczby kontroli przez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy 

instytucjami kontrolnymi w ramach kontroli w sektorze wina,  

7) wprowadzenia uproszczeń w zakresie zbierania danych statystycznych od podmiotów działających 

na rynku wina,  

8) umożliwienia dostępu producentom wina do informacji o plantacjach winorośli w Polsce. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348050/katalog/12796502#12796502


 

 

        

Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych polegających na:  

1) harmonizacji przepisów dotyczących wymogów produkcyjnych i znakowania fermentowanych 

napojów winiarskich, w tym poprawie czytelności przepisów obecnie zawartych w ustawy o wyrobie i 

rozlewie wyrobów winiarskich oraz o organizacji rynku wina, zwanej dalej „ustawą winiarską” w celu 

ich dostosowania do potrzeb rynku,  

2) podniesieniu wymagań jakościowych dla niektórych fermentowanych napojów winiarskich oraz 

wprowadzeniu kategorii tych napojów, które pozwolą na lepsze dostosowanie się producentów takich 

napojów do wymagań rynku, w szczególności utworzenie kategorii cydrów aromatyzowanych i perry 

aromatyzowanych – w chwili obecnej ustawa winiarska nie przewiduje możliwości wyrobu cydrów 

aromatyzowanych i perry aromatyzowanych,  

3) powiązaniu nazw kategorii fermentowanych napojów winiarskich z przepisami horyzontalnymi 

dotyczącymi znakowania środków spożywczych w celu uproszczenia struktury przepisów w 

prawodawstwie krajowym – obecnie informacje dotyczące znakowania fermentowanych napojów 

winiarskich są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie w sprawie 

znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, powodując, że przepisy te są bardziej 

skomplikowane;  

4) uproszczeniu i ujednoliceniu zasad wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w 

zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich poprzez wprowadzenie przepisów obligujących 

Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do umieszczania wzoru wniosku na 

stronach internetowych urzędu – w chwili obecnej przedsiębiorcy składając wniosek o wpis do ww. 

rejestru lub o zmianę wpisu w ww. rejestrze są zobligowani do opracowywania takich wniosków na 

podstawie przepisów ustawy winiarskiej, co generuje problemy interpretacyjne;  

5) odstąpieniu, w stosunku do przepisów ustawy winiarskiej, od wymogu posiadania przez 

przedsiębiorcę planu obiektów budowlanych oraz wymogów określających minimalne dozwolone 

pojemności stosowanych przez przedsiębiorcę zbiorników do magazynowania i przechowywania 

wyrobów winiarskich – przedmiotowe przepisy są zbyt szczegółowe oraz stanowią barierę 

administracyjną;  

6) doprecyzowaniu, że wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie wyrobu lub rozlewu 

wyrobów winiarskich nie dotyczy podmiotów rozlewających wyroby winiarskie wprowadzone do 

obrotu w opakowaniach zbiorczych (to jest w kegach lub beczkach) do opakowań jednostkowych w 

miejscu prowadzenia sprzedaży detalicznej takich wyrobów - przepisy ustawy winiarskiej nie 

regulowały tej kwestii tworząc wątpliwość prawną;  



 

 

7) przekazaniu prowadzenia rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub 

rozlewu wyrobów winiarskich (rejestr działalności regulowanej) Dyrektorowi Generalnemu Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - obecnie rejestr ten jest prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi), w celu gromadzenia danych na temat rynku wyrobów winiarskich, to jest fermentowanych 

napojów winiarskich oraz wina w jednym urzędzie, w formie elektronicznej;  

8) zwiększeniu konkurencyjności drobnych producentów cydru, perry, wina owocowego markowego i 

miodu pitnego markowego z surowców wyrobionych we własnym gospodarstwie przez umożliwienie 

produkcji takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub ilości uli – 

obecnie producenci tacy mogą wyrabiać maksymalnie 10 000 litrów cydru lub perry, 5 000 litrów wina 

owocowego lub miód pitny wytworzony z 500 litrów miodu;  

9) zwiększeniu konkurencyjności drobnych producentów cydru, perry, wina owocowego markowego i 

miodu pitnego markowego z surowców wyrobionych we własnym gospodarstwie przez umożliwienie 

takim przedsiębiorcom wyrobu takich napojów poza składem podatkowym, co przekłada się na 

zmniejszenie obciążeń administracyjnych – w chwili obecnej producenci tacy nie maja możliwości 

produkcji ww. wyrobów poza składem celnym,  

10) wprowadzenie odstępstw dla uczestników rynku wina od niektórych przepisów Unii Europejskiej 

w celu dostosowania przepisów do nadal niewielkiej produkcji wina w Polsce – obecne uregulowania 

zawarte w ustawie winiarskiej zawierają część takich odstępstw.  

11) zniesieniu niektórych obciążeń administracyjnych w stosunku do obecnie obowiązujących 

uregulowań zawartych w przepisach ustawy winiarskiej związanych z gromadzeniem danych 

statystycznych w zakresie rynku wina, których możliwość wprowadzenia wynika z 

nowowprowadzonych odstępstw zawartych w przepisach Unii Europejskiej;  

12) uproszczeniu systemu certyfikacji wina odmianowego i wina rocznikowego przez usunięcie 

potrzeby umieszczania numeru identyfikacyjnego dla wina odmianowego lub wina rocznikowego na 

etykietach takich win.;  

13) utworzeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy instytucjami kontrolnymi w 

ramach sektora wina w celu przyśpieszenia wymiany informacji oraz zmniejszenia obciążeń 

administracyjnych dla producentów wina –obecnie wymiana informacji pomiędzy takim instytucjami 

dokonywana jest w formie papierowej. 

 Stan: 8.07.21 – Projekt jest po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu. 

 Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia. 

 Link 

 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1314


 

 

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie kontroli celno-

skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych 

 
Przedmiotowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli celno-skarbowej 

niektórych wyrobów akcyzowych ma na celu dostosowanie obowiązujących przepisów prawa w tym 

zakresie, tj. przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 

r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 262), do 

zmieniających się realiów prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze opodatkowania 

podatkiem akcyzowym oraz ryzyk wystąpienia nieprawidłowości w tym obszarze. Dotychczasowe 

przepisy regulujące wykonywanie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych 

podlegały nowelizacji w zakresie wyrobów objętych kontrolą, jak i nałożonych na podmioty 

obowiązków informacyjnych, jednak długi okres obowiązywania tych przepisów skłonił do zebrania 

informacji i refleksji związanych z szeroko rozumianą problematyką ich stosowania. Pogłębiona analizy 

funkcjonowania poszczególnych instytucji prawnych przyjętych w ramach wykonywania kontroli dała 

asumpt do przygotowania zmiany przedmiotowych przepisów, w szczególności z szerszym 

uwzględnieniem ryzyka wystąpienia nieprawidłowości oraz likwidacji barier administracyjnych i 

zmniejszenia obciążeń przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania przepisów prawa. Niewątpliwie 

istotny wpływ na projektowane rozstrzygnięcia miały regulacje art. 31zj ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.). 

Przepis ten, jakkolwiek epizodyczny i związany z zagrożeniem wywołanym epidemią koronawirusa, 

pozwala na pewną refleksję w obszarze wykonywania kontroli niektórych wyrobów akcyzowych, w 

szczególności możliwości jej ograniczenia do minimum przy jednoczesnym nie zwiększaniu ryzyk 

powstawania nieprawidłowości.  

Ponadto, mając na uwadze, że zmianie uległa delegacja ustawowa zawarta w art. 46w ust. 2 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320, 2419 i 

…..), dokonana ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …..), istnieje konieczność, dostosowania obowiązujących regulacji 

w przypadku zmiany środka transportu wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy z użyciem krajowego systemu teleinformatycznego służącego do obsługi 

przemieszczania wyrobów akcyzowych.  

Jednocześnie ww. ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 

ustaw, znowelizowano art. 32 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym (dodanie ust. 1a) poprzez 



 

 

wprowadzenie zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy, które stały się nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia i po przemieszczeniu 

ze składu podatkowego do miejsca niszczenia spełniającego warunki niszczenia wyrobów na podstawie 

przepisów odrębnych zostały tam zniszczone. Jednym z warunków tego zwolnienia od akcyzy (dodany 

ust. 6d w art. 32), jest obecność przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego podczas 

czynności zniszczenia ww. wyrobów akcyzowych. W konsekwencji w projektowanym rozporządzeniu 

uregulowano tryb przekazywania oraz zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli 

w przedmiotowym zakresie.  

Konsekwencją podjętych działań jest objęcie nowych kategorii wyrobów szczególną kontrolą z 

zachowaniem minimum środków do jej realizacji przy jednoczesnym uszczelnieniu systemu nadzoru 

nad produkcją, przemieszczaniem i zużyciem wyrobów akcyzowych. W projektowanym 

rozporządzeniu doprecyzowano również definicje stosowane na jego potrzeby, odwołując się w tym 

względzie do przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz zakres i przedmiot wykonywanej kontroli. 

Ponadto uwzględniono wnioski płynące z zebranych doświadczeń i analizy ryzyka, wpływające na 

ograniczenie obrachunków do niektórych wyrobów objętych projektowanym rozporządzeniem. 

Wprowadzono nowe możliwości wykonywania kontroli stałej oraz kontroli wytwarzania, 

magazynowania, zużycia, przyjęcia i wydania wyrobów akcyzowych, wpływające nie tylko na jej 

uszczelnienie, ale również na ograniczenie obciążeń nałożonych na podmioty, w tym pozwalających na 

wykonywanie niektórych czynności bez obecności kontrolującego. Doprecyzowano również obowiązki 

informacyjne związane z wykonywaną kontrolą, sposób przeprowadzania kontroli w małych 

gorzelniach, a także wykonywanie kontroli w przypadku niszczenia niektórych wyrobów akcyzowych.  

Stan: 5.07.21 – Projekt znajduje się w Komisji Prawniczej. 

Projekt przewidywał, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2021r. 

Link 

 

 

 

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342359


 

 

Podatki dochodowe 

Projekty 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 

W zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT) Istotą 

problemu jest:  

1. Wysokość klina podatkowego i jego progresywność  

2. Wysokość nakładów na służbę zdrowia  

3. Stworzenie sprawiedliwszego systemu podatkowego w Polsce  

4. Zwiększenie atrakcyjności Polski jako miejsca przeniesienia rezydencji podatkowej  

5. Dostosowanie ulgi rehabilitacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych  

6. Zachęty podatkowe wspierające ochronę dziedzictwa narodowego  

7. Złagodzenie warunków wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie 

wychowujących dzieci  

8. Zasady publikowania wzorów formularzy podatkowych PIT  

9. Zakres preferencji podatkowych  

10. Zakres zwolnień przedmiotowych  

11. Zachęta podatkowa wspierająca działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe 

i naukę  

12. Zasady prowadzenia ksiąg i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich przesyłania w formie 

ustrukturyzowanej do organów podatkowych  



 

 

13. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty związane z produkcją próbną, 

zwiększających przychody ze sprzedaży produktów, dokonujących zakupu robotów przemysłowych czy 

ponoszących koszty związane z nabyciem udziałów (akcji)  

14. Modernizacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła (WHT)  

15. Uproszczenie i porządkowanie w zakresie przepisów o cenach transferowych  

16. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców inwestujących w robotyzację  

17. Modernizacja przepisów w zakresie ulgi B+R; symultaniczne korzystanie z ulgi B+R i 

preferencji IP Box; ulga na innowacyjnych pracowników  

18. Przeciwdziałanie tzw. „szarej strefie” - ograniczenie nielegalnego zatrudniania 

pracowników, tj. zatrudnianie „na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia  

19. Popularyzacja obrotu bezgotówkowego w Polsce  

20. Uszczelnienie systemu podatku dochodowego poprzez a. poszerzenie katalogu składników 

wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności 

jest kwalifikowane w podatku dochodowym do przychodów z działalności b. zmiany w zakresie 

amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności 

gospodarczej c. wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali 

mieszkalnych  

21. Zmiana właściwości urzędu skarbowego, do którego jest składane zeznanie podatkowe, po 

zmianie miejsca zamieszkania przez podatnika a)  

II. W zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) Istotą 

problemu jest:  

1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania - ryczałtu od dochodów spółek 

kapitałowych  

2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty związane z produkcję próbną 

(tzw. ulga na prototypy), zwiększających przychody ze sprzedaży produktów (tzw. ulga prowzrostowa)  

3. Modernizacja przepisów w zakresie ulgi B+R; symultaniczne korzystanie z ulgi B+R i 

preferencji IP Box; ulga na innowacyjnych pracowników  



 

 

4. Zakres zwolnień przedmiotowych  

5. Zachęta podatkowa wspierająca działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i 

naukę  

6. Zachęty podatkowe wspierające ochronę dziedzictwa narodowego  

7. Złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych  

8. Preferencja podatkowa związana z kosztami dotyczącymi Pierwszej Oferty Publicznej  

9. Uproszczenie i porządkowanie w zakresie przepisów o cenach transferowych  

10. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców inwestujących w robotyzację  

11. Modernizacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła (WHT)  

12. Zwiększenie atrakcyjności Polski jako lokalizacji dla spółek holdingowych  

13. Przeciwdziałanie tzw. „szarej strefie” - ograniczenie nielegalnego zatrudniania 

pracowników, tj. zatrudnianie „na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia  

14. Uszczelnienie systemu podatku dochodowego poprzez: a. zmiany w zakresie przepisów 

dotyczących Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej (ZJK) b. wprowadzenie do opodatkowania nowej 

koncepcji tzw. przerzucania dochodów c. wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie 

sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy d. zmiany w 

zakresie regulacji dotyczących reorganizacji podmiotów, w tym o charakterze transgranicznym, w tym 

ich doprecyzowanie  

15. Doprecyzowanie przepisów w zakresie PSI, w szczególności poprzez zniesienie wątpliwości 

interpretacyjnych dotyczących warunków zwolnienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu  

16. Zmiana w zakresie małej klauzuli zawartej (art. 21 ust. 5cc ustawy PIT i art. 17 ust. 6c ustawy 

CIT) poprzez dodanie do katalogu czynności prawnych, których jedynym celem jest uniknięcie 

opodatkowania, czynności innych niż zawarcie umowy, której efektem jest podejmowanie przez 

podatników działalności o charakterze optymalizacyjnym, z zastosowaniem w sztuczny sposób 

czynności faktycznych, jakie zostały podjęte przez podatnika wyłącznie w celu uzyskania zwolnienia 

podatkowego  



 

 

17. Wprowadzenie przepisów zachęcających podatników CIT do nabywania udziałów lub akcji 

innych spółek (ulga konsolidacyjna)  

18. Wprowadzenie przejściowego podatku dochodowego od niektórych dochodów osób 

fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 

 III. W zakresie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne Istotą problemu jest:  

1. Zakres zwolnień przedmiotowych (m. in. realizacja umów międzynarodowych tu: z USA)  

2. Obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla podatników 

osiągających niektóre przychody, np. ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej oraz w 

obszarze IT  

3. Ujednolicenie zasad opodatkowania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, 

poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, zawieranych poza działalnością 

gospodarczą  

4. Zasady prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich 

przesyłania w formie ustrukturyzowanej do organów podatkowych  

5. Zmiana w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej  

IV. W zakresie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)  

a) w zakresie grup VAT  

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi w polskim systemie prawnym regulacjami podatnicy 

powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie rozliczani są odrębnie. Czynności dokonywane w 

ramach powiązanych podmiotów są dokumentowane fakturami VAT, a każdy z nich odrębnie składa 

plik JPK_VAT, który zawiera w sobie deklarację VAT i ewidencję. Pomimo istnienia PGK, na gruncie 

podatku dochodowego od osób prawnych, w podatku VAT koncepcja rozliczeń grupowych w ogóle nie 

funkcjonuje. Wiąże się to ze żmudną koniecznością fakturowania transakcji wewnątrz grupy 

uwzględniając przepisy dotyczące podmiotów powiązanych, co dodatkowo utrudnia prowadzenie 

działalności. Przedmiotowym projektem wprowadza się w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 



 

 

od towarów i usług możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku podatników w ramach tzw. grup 

VAT  

b) w zakresie opcji opodatkowania usług finansowych  

Ponadto projekt przewiduje zmiany w postaci opcji opodatkowania usług finansowych  

c) popularyzacja obrotu bezgotówkowego w Polsce:  

- wprowadzenie szybkiego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych- założeniem 

projektowanej zmiany jest popularyzacja obrotu bezgotówkowego w Polsce poprzez stworzenie 

zachęty podatkowej adresowanej do „podatnika bezgotówkowego” przyjmującego w zdecydowanej 

większości płatności bezgotówkowe  

- propozycja czasowego ograniczenia niektórych preferencji w VAT w przypadku podatników, 

którzy nie będą przestrzegać wprowadzanego obowiązku pozostawania w gotowości do przyjmowania 

płatności bezgotówkowych  

d) w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS)  

W związku ze zmianami w Ordynacji podatkowej dotyczącymi wprowadzenia nowej instytucji 

porozumienia inwestycyjnego (patrz: pkt IV lit. a), które obejmować będzie również m.in. kwestie 

będące przedmiotem WIS (określenie klasyfikacji oraz stawki podatku VAT dla towaru / usługi będących 

przedmiotem określonych transakcji opodatkowanych VAT), konieczne jest dostosowanie w tym 

zakresie regulacji dotyczących WIS. Celem zmian jest wprowadzenie swoistych reguł kolizyjnych 

między tymi instytucjami, aby ten sam podmiot nie mógł wnioskować o interpretacje (wskazanie 

klasyfikacji towaru/usługi oraz stawki VAT) w tym samym zakresie, w dwóch różnych formach, w tym 

samym czasie, a właściwy organ wydający WIS (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) nie wydawał 

rozstrzygnięć w sprawie objętej obowiązującym już porozumieniem inwestycyjnym  

V. W zakresie ustawy – Ordynacja podatkowa  

a) w zakresie porozumienia inwestycyjnego  

Proponowana regulacja ma na celu wdrożenie na gruncie prawa polskiego fiskalnego 

instrumentu proinwestycyjnego, służącego zapewnieniu inwestorowi pewności wykładni przepisów 

prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych planowanej inwestycji. Materia prawa 

podatkowego systematycznie rozrasta się, co jest naturalnym procesem reakcji na pojawiające się 



 

 

nowe formy i metody prowadzenia działalności gospodarczej. Postępujący od lat stopień 

skomplikowania przepisów, wynikający z dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawno-

gospodarczego, nie daje podatnikom pełnej gwarancji jednolitego stosowania przepisów prawa 

podatkowego w odniesieniu do wszelkich aspektów jego działalności. Dotyczy to zwłaszcza nowo 

powstałych podmiotów, które nie wypracowały jeszcze kompleksowych standardów dokonywania 

rozliczeń podatkowych, jak również podmiotów planujących uruchomienie działalności w Polsce, dla 

których zmienność wykładni przepisów prawa podatkowego może być czynnikiem zniechęcającym do 

rozwijania działalności w Polsce na szerszą skalę. Istnieje więc konieczność stworzenia narzędzi 

współpracy organów podatkowych z przyszłymi lub nowymi przedsiębiorcami, w szczególności poprzez 

stworzenie odpowiedniego systemu obsługi i wsparcia w prawidłowym wykonywaniu obowiązków 

podatkowych, który powinien być oparty zwłaszcza na zasadzie dobrowolności, wzajemnego zaufania 

i transparentności. Tradycyjny system nadzoru i kontroli nie jest w stanie spełnić wszystkich potrzeb 

podatników w świetle zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Istnieje potrzeba opracowania 

nowych, elastycznych i konsensualnych narzędzi współpracy administracji skarbowej z otoczeniem 

biznesowym. Z dniem 1 lipca 2020 r. tego typu narzędzie dla wąskiego grona podatników 

wprowadzono już do polskiego systemu prawnego - ustawą z dnia 16 października 2019 r. o 

rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich 

porozumień cenowych, która dodała w ustawie - Ordynacja podatkowa przepisy działu IIB pod nazwą 

„Współdziałanie”. Przepisy te wdrażają kompleksowy program poprawnego rozliczania zobowiązań 

podatkowych, opartego na ścisłej współpracy między podatnikami a administracją podatkową 

(„Program Współdziałania”). Poszczególnymi elementami tego programu jest umowa o 

współdziałanie, porozumienie podatkowe i audyt podatkowy. Niemniej jednak program ten dotyczy 

jedynie przedsiębiorców o ugruntowanej pozycji na rynku polskim, tj. osiągających przychody w 

wysokości przekraczającej kwotę 50 mln euro w poprzedzającym roku podatkowym (art. 20s § 3 

Ordynacji podatkowej). Instrument ten nie jest zatem skierowany do tych przedsiębiorców, którzy 

dopiero planują lub rozpoczynają działalność w Polsce. Istnieje więc konieczność zaprojektowania 

takiego instrumentu prawnego, który w swojej istocie będzie posiadał konstrukcję zbliżoną do założeń 

Programu Współdziałania, a jednocześnie będzie uwzględniał specyfikę podmiotów dysponujących 

kapitałem do inwestycji w Polsce, jednak nieposiadających kompleksowego doświadczenia w 

funkcjonowaniu w otoczeniu polskich przepisów prawa podatkowego. Kluczową zaletą instrumentu 

powinna być gwarancja dla inwestora co do pewności wykładni przepisów prawa podatkowego w 

zakresie skutków podatkowych planowanej inwestycji. Jego konstrukcja powinna być wolna od 

zidentyfikowanych ułomności instytucji interpretacji indywidualnej, która nie pozwala w sposób 

kompleksowy pełnić funkcji gwarancyjnej (ochronnej) z punktu widzenia wszystkich elementów 



 

 

składających się na działalność inwestycyjną podatnika. Największą korzyścią po stronie inwestora z 

przystąpienia do współpracy powinno być zwiększenie pewności prawa podatkowego i planowania 

wydatków, co w konsekwencji będzie minimalizować ryzyko podatkowe inwestora i zmniejszać jego 

koszty dyscypliny podatkowej. Korzyści po stronie gospodarki państwa mogą być widoczne w postaci 

zwiększonego poziomu nowych inwestycji, czy też możliwości bardziej precyzyjnego planowania 

wpływów budżetowych z tytułu danin odprowadzanych przez przedsiębiorstwa inwestycyjne, a także 

poprzez zmniejszenie liczby kosztownych sporów pomiędzy podatnikami a administracją skarbową  

b) zmiany w zakresie przepisów dotyczących unikania opodatkowania  

Zmiany wynikają z praktyki i doświadczeń stosowania przepisów przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej i w szczególności nawiązują do poniższych kwestii:  

1. schematy unikania opodatkowania przeprowadzane często są przez kilka podmiotów, które 

celowo zmieniają dotychczasową siedzibę (miejsce zamieszkania), co utrudnia naczelnikom urzędów 

skarbowych objęcie swoim zakresem działania wszystkich podmiotów uczestniczących w schemacie 

unikania opodatkowania  

2. w obecnym brzmieniu regulacje dotyczące stwierdzenia nadpłaty lub zwrotu nadpłaty 

pomijają fakt, że w postępowaniu o stwierdzenie nadpłaty mogą mieć zastosowanie klauzula ogólna 

przeciwko unikaniu opodatkowania lub środki ograniczające umowne korzyści, zaś do oceny 

zasadności jej stosowania właściwy jest jedynie Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który nie jest 

organem podatkowym otrzymującym wnioski o stwierdzenie nadpłaty  

3. terenowy lub samorządowy organ podatkowy pierwszej instancji przeprowadzając kontrolę 

podatkową nie jest uprawniony do przesądzania, że w sprawie ma zastosowanie klauzula przeciwko 

unikaniu opodatkowania lub środki ograniczające umowne korzyści, nie jest też organem 

wyspecjalizowanym w przeciwdziałaniu takim naruszeniom. W praktyce możliwość zastosowania 

klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub środków ograniczających umowne korzyści może 

ujawnić się następczo w relacji do zakończonej kontroli podatkowej. W takich okolicznościach, bez 

oceny działań podmiotu w innych okresach rozliczeniowych lub działań innych podmiotów, schemat 

unikania opodatkowania może pozostać niewidoczny w toku kontroli podatkowej i prowadzić do 

wydania protokołu kontroli podatkowej bez złożenia wniosku do Szefa KAS o przejęcie takiej kontroli 

do dalszego prowadzenia na podstawie art. 119g § 3 Ordynacji podatkowej  



 

 

4. obecnie organ podatkowy jest zobligowany do zasięgnięcia opinii Szefa KAS, także w sytuacji, 

gdy organ ten nawet nie wie, czy w sprawie zostanie stwierdzone unikanie opodatkowania i czy 

postępowanie zostanie w przyszłości przejęte przez Szefa KAS. Przejęcie przez Szefa KAS postępowań 

podatkowych w sprawach, w których została wydana decyzja o zabezpieczeniu bez zasięgnięcia opinii 

będzie jednocześnie oznaczać, że decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania  

5. w praktyce wydawania opinii zabezpieczającej dostrzeżono przypadki, w których po 

wykonaniu stosownej pracy pracowników organu podatkowego i wyjaśnieniu wątpliwości związanych 

z treścią wniosku wnioskodawca, mając świadomość pogłębionej wiedzy organu podatkowego na 

temat ujawnionego schematu unikania opodatkowania lub zmieniając plany biznesowe z innych 

powodów, decydował się wycofać wniosek, aby odzyskać choć część uiszczonej opłaty. Biorąc pod 

uwagę cel opłaty, nie jest zasadny zwrot połowy uiszczonej opłaty, jeśli po kilku miesiącach 

postępowania projekt rozstrzygnięcia merytorycznego jest często na ukończeniu  

6. w obecnym stanie prawnym, w przypadku osiągnięcia korzyści podatkowej przez wiele 

okresów rozliczeniowych zainteresowany podmiot zobligowany byłby do każdorazowego złożenia 

wniosku o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania po 

uzyskaniu tej korzyści i zakończeniu konkretnego okresu rozliczeniowego. Powyższa sytuacja prawna 

czyni omawianą procedurę nieatrakcyjną dla podmiotów pragnących wycofać się ze skutków unikania 

opodatkowania także w zakresie przyszłych korzyści podatkowych  

VI. W zakresie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawa o KAS)  

1. Wprowadzenie instytucji tymczasowego zajęcia ruchomości Wprowadzenie rozwiązań ma 

na celu usprawnienie wykonywania zadań przez KAS w zakresie efektywności egzekucji 

administracyjnej. W celu wzmocnienia wykonywania zadań przez KAS w tym obszarze, proponowane 

są zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawie o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji, które pozwolą lepiej zabezpieczyć interesy finansowe budżetu państwa i przyczynią 

się do skuteczniejszego egzekwowania zaległości dochodzonych przez organy egzekucyjne, którymi są 

naczelnicy urzędów skarbowych.  

2. Wprowadzenie konstrukcji nabycia sprawdzającego W obrocie gospodarczym 

identyfikowana jest duża skala zjawisk związanych z nieprzestrzeganiem obowiązku rejestrowania 

sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Prowadzi to do utrzymywania się zjawiska tzw. szarej strefy, 

które oznacza utratę wpływów dla Skarbu Państwa i jest bardzo szkodliwe dla przedsiębiorców, 

zaburzając zasady równej konkurencji. Problem związany z nieprzestrzeganiem przepisów prawa 



 

 

podatkowego przez podatników jest złożony i wielopłaszczyznowy. Do skutecznej walki z szarą strefą i 

wyłudzeniami w podatku VAT wprowadzono szereg różnych rozwiązań, które już działają lub zostaną 

wprowadzone w niedługim czasie (m. in. system kas on-line, przesyłanie plików JPK_VAT, podzielona 

płatność, system STIR, system SENT, itd.). Narzędzia te zaczynają tworzyć spójny system, który ma na 

celu kompleksowe uszczelnienie VAT. Konieczne jest jednakże wprowadzenie kolejnych elementów 

tego systemu, które będą go dopełniać i wzmacniać. Dążąc do eliminacji ww. niepożądanych zjawisk 

niezbędne jest wyposażenie organów Krajowej Administracji Skarbowej w dodatkowe narzędzia 

kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego, a także wprowadzenie skutecznych narzędzi 

prewencji. Instrumenty prawne obecnie funkcjonujące w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 

r. o Krajowej Administracji Skarbowej wymagają wzmocnienia pozycji organów podatkowych oraz 

finansowych organów postępowania przygotowawczego. Przepisy ustawy o Krajowej Administracji 

Skarbowej (art. 62 ust. 5 pkt 3) przewidują prowadzenie kontroli podatkowej lub kontroli celno-

skarbowej w zakresie prawidłowości realizacji obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas 

rejestrujących. Kontrola w tym zakresie prowadzona jest jednak na zasadach ogólnych. Przepisy te w 

istotny sposób utrudniają faktyczne sprawdzenie wywiązywania się podatników z obowiązku 

rejestrowania sprzedaży, poprzez dokonanie przez organ podatkowy zakupu towaru lub usługi. W 

związku z czym brak jest adekwatnych narzędzi mających na celu eliminowanie procederu 

niewywiązywania się podatników z obowiązków ewidencjonowania każdej sprzedaży przy użyciu kasy 

rejestrującej. Mając powyższe na uwadze, dostrzega się konieczność wprowadzenia mechanizmów, 

które z jednej strony pozwolą lepiej chronić podatników przed skutkami nieuczciwej konkurencji, z 

drugiej zaś pozwolą na jeszcze skuteczniejsze ujawnianie, eliminowanie z obrotu gospodarczego 

nierzetelnych zachowań i ich penalizację.  

3. Wprowadzenie możliwości informowania podatników przez Szefa KAS o ryzyku 

uczestniczenia w karuzelach podatkowych  

Projekt ustawy przewiduje nowe uprawnienie dla Szefa KAS, który w wyniku działalności 

analitycznej będzie mógł podejmować działania informujące podatników o ryzyku występowania w 

obrocie towarami lub usługami dostarczanymi do podatnika lub kontrahenta tego podatnika co 

najmniej jednego dostawcy, który może pełnić rolę znikającego podatnika. Proponowane rozwiązanie, 

poprzez informowanie podatników o ryzyku, pozwoli na wprowadzenie narzędzia umożliwiającego 

zwalczanie oszustw mających na celu wyłudzenie podatku od towarów i usług (oszustw karuzelowych). 

Przedmiotowe narzędzie będzie fakultatywne, czyli Szef KAS nie będzie miał obowiązku informowania, 

nawet jeśli takie ryzyko zauważy w toku działalności analitycznej. Są sytuacje, w których podjęcie 

takiego działania mogłoby być sprzeczne lub wpływać niekorzystnie na podjęcie innych działań 



 

 

organów KAS lub innych służb. Podjęcie decyzji o poinformowaniu podatnika o ryzyku jest wyłączną 

decyzją Szefa KAS podejmowaną z urzędu, a konstrukcja tego narzędzia nie zmienia innych uprawnień 

i obowiązków. Zakłada się, że działania informujące nie będą miały charakteru masowego.  

VII. W zakresie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz ustawy o wspieraniu nowych 

inwestycji  

Ustawa zawiera również regulacje znoszące szkodliwość podatkową wynikającej z oceny 

dokonanej przez Grupę Roboczą ds. Kodeksu Postępowania (Opodatkowanie Działalności 

Gospodarczej), zwanej dalej: „CoCG”, w dokumencie z 25 listopada 2019 r., nr. 14114/19 ADD 3 w 

zakresie w zakresie ustawowego obowiązku zatrudnienia oraz wskaźnika nexus w IP Box i innych 

patentów poprzez odpowiednie zmiany w przepisach ustawy o WNI.  

Stan: 12.08.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

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

 Link 

 

2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

W obowiązującym stanie prawnym art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.; dalej: u.p.d.o.f.) deklaruje 

ulgę podatkową obejmującą wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, 

w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Zgodnie zaś z art. 26 ust. 6h 

u.p.d.o.f. ulga ta przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach 

podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia. W literaturze 

przedmiotu przyjmuje się, że główną funkcją ulg podatkowych jest funkcja stymulacyjna. Zakłada ona, 

że państwo za pomocą poszczególnych elementów systemu podatkowego może wpływać na 

zachowania podatników, aktywizując ich i kierując na pożądane przez ustawodawcę cele. W ten sposób 

państwo może nakłaniać do podejmowania działań przynoszących określone efekty społeczne, dążyć 

do poprawy koniunktury gospodarczej, wzrostu konsumpcji, inwestycji, konkurencyjności firm czy 

kwalifikacji podatników. Sensem ulgi podatkowej przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt 6a  u.p.d.o.f. jest 

więc zachęcenie podatników do zakupu usług dostępu do sieci Internet, a w rezultacie zwiększeniu 

liczby jej użytkowników i ograniczeniu zjawiska wykluczenia cyfrowego. W ocenie projektodawców 

aktualna konstrukcja ulgi przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt 6a  u.p.d.o.f. nie umożliwia pełnej realizacji 

właściwych dla niej celów. Obejmuje ona bowiem wyłącznie wydatki poniesione przez podatnika z 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349409/katalog/12805420#12805420


 

 

tytułu użytkowania sieci Internet, bez pozostałych kosztów z nim związanych, jej wysokość jest niska i 

kompensuje tylko niewielką część wydatków ponoszonych przez przeciętnego podatnika na cele 

związane z korzystaniem z sieci Internet, a dodatkowo – zastosowanie tej ulgi jest ograniczone 

czasowo. Rozwiązaniu tych problemów służy projektowana ustawa.  

Projekt przewiduje trzy zasadnicze rozwiązania stanowiące zmianę w stosunku do 

obowiązującego stanu prawnego. Po pierwsze, projekt przewiduje rozszerzenie przedmiotu ulgi 

określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6a u.p.d.o.f. Obecnie obejmuje ona wyłącznie wydatki poniesione przez 

podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet. W świetle projektowanej ustawy przedmiotem tej ulgi 

będą także wydatki z tytułu zakupu sprzętu w tym celu, a także jego używania, instalacji, rozbudowy i 

modernizacji oraz bieżącego utrzymania. Po drugie, w projekcie przewidziano, że wysokość 

wspomnianej ulgi nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę obowiązującego 1 stycznia w tym roku. Obecnie kwota podlegająca odliczeniu od dochodu z 

tytułu tej ulgi wynosi 760 złotych. Zgodnie z projektem w 2021 r. uległaby ona więc podwyższeniu o 

2040 złotych. Po trzecie, projektowana ustawa znosi ograniczenie czasowe w możliwości korzystania z 

ulgi przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt 6a u.p.d.o.f. W obowiązującym stanie prawnym przysługuje ona 

podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie 

poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia. Zgodnie z projektem przewidujący to 

rozwiązanie art. 26 ust. 6h u.p.d.o.f. zostanie skreślony.  

Stan: 7.07.21 – Projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia roku następującego po roku jej 

ogłoszenia. 

 Link 
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Pozostałe 

Wejdzie w życie 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów 

formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie 

danych uzupełniających 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2021r. 

Rozporządzenie określa nowe wzory formularzy zgłoszeń związanych z ewidencją  

i identyfikacją podatników, płatników podatków i płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz 

zdrowotne (NIP-2, NIP-7, ZAP-3 i NIP-8). Powyższe stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego 

określonego w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników. Wprowadzenie zmian we wzorach formularzy wynika z dostosowań w związku 

z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), ustawą z dnia 

12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. poz. 1018, 1520 i 1751) oraz innych dostosowań związanych m.in. z optymalizacją zakresu 

potrzebnych danych i uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego. Zmiany obejmują wszystkie 

załączniki do rozporządzenia, stanowiące wzory formularzy zgłoszeń. Konieczność wydania nowego 

aktu wykonawczego jest zdeterminowana utratą mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 

grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych 

oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. poz. 2496), zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 

kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 

Link 

 

Projekty 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego 

I. W zakresie pracowniczych programów emerytalnych  

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1404
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1404


 

 

Pracownicze programy emerytalne (PPE) stanowią – obok pracowniczych planów 

kapitałowych (PPK) - grupową formę gromadzenia oszczędności emerytalnych organizowaną pod 

patronatem pracodawców. Produkty te mają znaczący udział w III filarze emerytalnym, który jest 

dobrowolnym segmentem zabezpieczenia emerytalnego, a jego rolą jest generowanie dodatkowych 

oszczędności emerytalnych obywateli. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2020 r. 2 370 pracodawców prowadziło PPE, którymi zarządzało 30 instytucji 

finansowych. W PPE uczestniczyło wówczas 631 761 osób, a łączna wartość aktywów zgromadzonych 

w PPE wynosiła ok. 17 mld zł.  

Zaletą grupowych form oszczędzania na poczet przyszłej emerytury (PPE, PPK) jest 

zaangażowanie i wsparcie przez pracodawców, którzy finansują znaczącą część oszczędności 

emerytalnych pracowników. Warunkiem efektywnego funkcjonowania dobrowolnych form 

zabezpieczenia emerytalnego jest dogodna i sprzyjająca architektura normatywna.  

1. Ponieważ obowiązujące przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych 

programach emerytalnych (dalej: „ustawa o PPE”) nie regulują zasad przenoszenia środków 

zgromadzonych w PPE przez dotychczasową instytucję zarządzającą do nowego zarządzającego w 

projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, 

zwanym dalej „projektem ustawy”, proponuje się wprowadzenie przepisów regulujących tą kwestię.  

2. Projekt ustawy wprowadza unormowania mające na celu uczynienie bardziej atrakcyjnymi 

warunków uczestnictwa w PPE w zakresie wnoszenia przez uczestnika składki dodatkowej (wnoszonej 

dobrowolnie). Projekt ustawy zakłada zniesienie fakultatywnego zakazu wnoszenia składki 

dodatkowej, jak również dopuszcza finansowanie składki dodatkowej również z innych źródeł niż 

wynagrodzenie uczestnika PPE. Dotychczas obowiązujące regulacje przewidują dopuszczalność 

wnoszenia przez uczestnika PPE składki dodatkowej, o ile umowa zakładowa tego nie zakazuje. 

Możliwym jest więc wyłączenie dopuszczalności finansowania składki dodatkowej w PPE. Ponadto, 

obowiązujące przepisy ustawy o PPE dopuszczają finansowanie składki dodatkowej wyłącznie z 

wynagrodzenia uczestnika, co czyni niemożliwym jej wnoszenie z innych źródeł za okresy, w których 

uczestnik nie otrzymywał wynagrodzenia. Taki stan rzeczy wpływa niekorzystnie na potencjał 

oszczędzania w PPE.  

3. Obowiązujące przepisy ustawy o PPE nakładają na pracodawców prowadzących PPE pewne 

obowiązki administracyjne. Mowa tu m. in. o cyklicznym sporządzaniu i przekazywaniu informacji 

rocznych nt. realizacji PPE do Komisji Nadzoru Finansowego oraz obowiązku aktualizowania danych 



 

 

instytucji finansowych zarządzających danym PPE. Praktyka funkcjonowania rynku PPE oraz nadzór nad 

pracodawcami prowadzącymi PPE wskazują na uciążliwości w prawidłowej i terminowej realizacji ww. 

obowiązków przez pracodawców realizujących PPE. Podmioty te w znakomitej większości nie są 

profesjonalnymi uczestnikami rynku finansowego, a prowadzenie PPE nie jest przedmiotem ich 

podstawowej działalności, co negatywnie przekłada się na terminowość i jakość dokumentacji 

przedkładanej przez wspomniane podmioty. Co więcej, informacje i dane, których obowiązek 

przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego obciąża pracodawców prowadzących PPE znajdują się 

również w posiadaniu instytucji finansowych obsługujących PPE bądź bezpośrednio ich dotyczą 

(zmiana danych instytucji finansowej). Instytucje te ewidencjonują zarządzane przez siebie PPE i 

prowadzą rachunki uczestników PPE, na których odnotowują wszelkie przepływy finansowe. Dlatego 

w projekcie ustawy proponuje się uproszczenie zasad prowadzenia PPE przez pracodawców poprzez 

zniesienie najbardziej uciążliwych obowiązków administracyjnych obciążających ww. podmioty. 

Zgodnie z założeniami projektu realizacja powyższych obowiązków administracyjnych spoczywałaby na 

instytucjach finansowych obsługujących PPE, będących profesjonalnymi uczestnikami rynku 

finansowego i świadczącymi odpłatne usługi zarządzania PPE, które posiadają niezbędną do tego 

infrastrukturę techniczną i zasoby osobowe.  

4. W projekcie ustawy proponuje się, wobec zmniejszenia obowiązków administracyjnych 

nałożonych na pracodawcę, aby pracodawca był obowiązany do przekazania Polskiemu Funduszowi 

Rozwoju (PFR) jedynie oświadczenia dotyczącego liczby uczestników PPE oraz liczby pracowników 

zatrudnionych (dwukrotnie w ciągu roku). Następnie proponuje się nałożenie obowiązku na PFR do 

przekazania tej informacji, w formie zbiorczej, do KNF.  

5. Projekt ustawy zawiera regulacje ułatwiające pracodawcom prowadzącym PPE czasowe 

zawieszenie bądź ograniczenie wydatkowania środków na PPE w związku z trudną sytuacją finansową. 

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami długotrwałe zawieszenie bądź ograniczenie 

wydatkowania środków na PPE wymaga zawarcia porozumienia z reprezentacją pracowników, przy 

czym staje się ono skuteczne dopiero z chwilą jego rejestracji przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Rozwiązanie to jest nieefektywne, ponieważ w praktyce uniemożliwia natychmiastowe wdrożenie w 

zakładzie pracy postanowień ww. porozumienia, ponieważ jego rejestracja wymaga wydania decyzji 

administracyjnej, którą poprzedza przeprowadzenie postępowania administracyjnego. W opisanej 

sytuacji pracodawcy prowadzący PPE, którzy rozważają zawieszenie bądź ograniczenie wydatkowania 

środków w PPE, muszą antycypować termin takiego zawieszenia bądź ograniczenia (tj. uwzględnić czas 

postępowania rejestracyjnego), co znacząco utrudnia korzystanie z ww. instrumentarium niezwłocznie 

i adekwatnie do aktualnej sytuacji finansowej pracodawcy.  



 

 

Proponowana zmiana przepisów polega na rezygnacji z wymogu rejestracji takich porozumień 

i zastąpieniu go obowiązkiem notyfikacji (zawiadomienia) przy zachowaniu maksymalnych 

ustawowych terminów ich obowiązywania.  

6. Doprecyzowanie niektórych kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego 

(organu nadzorczego). Obowiązujące przepisy ustawy o PPE wskazują ustawowe przesłanki implikujące 

konieczność wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji administracyjnej o odmowie 

rejestracji PPE. Jednocześnie brak jest w ustawie o PPE analogicznych regulacji odnoszących się do 

wydawania decyzji odmownych w przedmiocie wpisu zmian PPE do rejestru programów oraz decyzji 

odmownych w przedmiocie wykreślenia PPE z rejestru programów. Powoduje to, że do decyzji 

odmawiających wpisu zmian do rejestru programów albo wykreślenia programu z rejestru programów 

stosuje się odpowiednio normę kompetencyjną stanowiącą podstawę do wydania decyzji odmownej, 

która dotyczy sensu stricto postępowań o wpis PPE do rejestru programów. W projekcie ustawy 

zakłada się wyposażenie Komisji Nadzoru Finansowego w odrębne normy kompetencyjne do 

wydawania decyzji odmownych w postępowaniach administracyjnych o wpis zmian do rejestru 

programów oraz o wykreślenie PPE z rejestru programów w oparciu o analogiczne przesłanki jak w 

postępowaniach o rejestrację PPE. Projekt dookreśla też kompetencje nadzorcze Komisji Nadzoru 

Finansowego w zakresie prowadzenia czynności nadzorczych wobec pracodawców już nie 

prowadzących PPE, które dotyczą nieprawidłowości powstałych w związku i w okresie prowadzenia 

przez nich PPE. Proponowane regulacje nie uchybiają przepisom zawartym w Dziale IVa ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odnoszącym się do administracyjnych 

kar pieniężnych (w tym terminom przedawnienia deliktów administracyjnych).  

7. zmiana przepisów określających zasady zawieszania składki podstawowej i ograniczania jej 

wysokości w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych związanych ze stosowaniem tych przepisów. 

Obowiązujący art. 38 ustawy o PPE, określający zasady zawieszania składki podstawowej i ograniczania 

jej wysokości jest nieprecyzyjny. Nie reguluje on bowiem maksymalnego czasu trwania jednostronnego 

ograniczenia wysokości składki podstawowej odprowadzanej przez pracodawcę. Rodzi to ryzyko 

nadużywania przez pracodawców instytucji jednostronnego ograniczenia wysokości składki, z uwagi 

na to, że takie ograniczenie następuje w drodze jednostronnej decyzji pracodawcy, a zatem nie 

wymaga zgody reprezentacji pracowników. Co więcej, pracodawca nie jest obecnie obowiązany do 

bieżącego informowania organu nadzorczego o dokonaniu takiego ograniczenia (poza wzmianką o tym 

fakcie, którą powinien zamieścić w informacji rocznej nt. realizacji PPE). Tak więc w świetle 

obowiązujących przepisów możliwa jest drastyczna redukcja składki wskutek podjęcia przez 

pracodawcę takiej decyzji (np.: do 1 zł) na czas nieokreślony, co w praktyce jest równoznaczne z 



 

 

zaniechaniem przez pracodawcę finansowania składek uczestników PPE. Z uwagi na to, że stan ten 

rodzi ryzyko nadużywania przez pracodawców instytucji jednostronnego ograniczenia wysokości 

składki proponowane wprowadzenie maksymalnego czasu trwania jednostronnego ograniczenia 

wysokości składki (maks. 6 miesięcy w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych) 

powinno temu zapobiec. Ustawa o PPE nie rozstrzyga również w sposób jednoznaczny kwestii, czy po 

okresie jednostronnego zawieszenia składki podstawowej istnieje konieczność wpłaty do instytucji 

finansowej zawieszonych kwot składek podstawowych. Ponadto w art. 38 ustawy o PPE brak jest 

regulacji, która zobowiązywałaby pracodawcę do przekazania do organu nadzoru informacji o 

jednostronnym zawieszeniu składki podstawowej albo ograniczeniu jej wysokości. Utrudnia to 

organowi nadzoru sprawowanie skutecznego nadzoru bieżącego nad programami prowadzonymi 

przez pracodawców. Wątpliwości interpretacyjne budzi także art. 38 ust. 4 ustawy o PPE. Przepis ten 

bowiem nie wskazuje w sposób jednoznaczny, że po okresie jednostronnego zawieszenia składki 

podstawowej albo jednostronnego ograniczenia składki podstawowej kontynuowanie zwolnienia z 

obowiązku odprowadzania składki podstawowej może nastąpić wyłącznie w drodze zawarcia 

porozumień o zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek podstawowych lub o czasowym 

ograniczeniu wysokości składki podstawowej. Jednocześnie przepis ten w obecnym brzmieniu nie 

określa sekwencji korzystania przez pracodawcę z poszczególnych instytucji zwalniających z obowiązku 

odprowadzania składki podstawowej w wysokości określonej w umowie zakładowej, tj. czy np. po 

okresie jednostronnego zawieszenia składki podstawowej może nastąpić jednostronne ograniczenie 

składki podstawowej, czy też powinno zostać zawarte odpowiednie porozumienie. Dodatkowo art. 38 

ust. 4 ustawy o PPE w aktualnym brzmieniu może być interpretowany w ten sposób, że zawarcie 

porozumienia (o zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek podstawowych albo o czasowym 

ograniczeniu wysokości składki podstawowej) może nastąpić tylko po jednostronnym zawieszeniu 

składki podstawowej, a takie rozumienie ww. przepisu wydaje się nieuzasadnione. Wątpliwości budzi 

także obecny kształt art. 38 ust. 8 ustawy o PPE, kontynuujący tryb rejestracyjny w zakresie porozumień 

o zawieszeniu naliczania składki podstawowej lub ograniczeniu jej wysokości. Obecnie bowiem wejście 

w życie porozumienia o zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek podstawowych albo 

porozumienia o czasowym ograniczeniu ich wysokości jest możliwe dopiero po wydaniu przez organ 

nadzoru odpowiedniej decyzji administracyjnej. Ustalony w ten sposób tryb obowiązywania ww. 

porozumień jest nieefektywny, albowiem skutkuje nadmiernym wydłużeniem okresu, po jakim takie 

porozumienia zaczynają obowiązywać. Jednocześnie przy tym trybie i wymogu postępowania 

administracyjnego w przedmiocie wpisu rzeczonych porozumień do rejestru, jest znacznie utrudnione 

dochowanie 7-dniowego terminu dla organu nadzoru na wpisanie do rejestru programów porozumień 

o zawieszeniu albo ograniczeniu składki podstawowej. Stąd również konieczność usunięcia 



 

 

przedmiotowego terminu. W miejsce trybu rejestracyjnego proponuje się wprowadzenie 

postępowania notyfikacyjnego, w ramach którego pracodawca zgłaszałby jedynie fakt zawarcia 

porozumienia, przekazując równocześnie to porozumienie. Porozumienie obowiązywałoby więc już od 

chwili jego zawarcia, a organ nadzoru zastrzegałby sobie możliwość weryfikacji zgodności jego 

postanowień z przepisami ustawy o PPE w ramach czynności nadzorczych, a nie rejestracyjnych. 

Dlatego za zasadne uznać należy wprowadzenie odpowiednich zmian w art. 38 ustawy o PPE.  

8. Propozycja zmodyfikowania przesłanek likwidacji pracowniczego programu emerytalnego 

określonych w art. 40 ustawy o PPE. Wskazane w art. 40 ustawy o PPE przesłanki likwidacji programu 

są niewystarczające lub zbyt restrykcyjne dla pracodawców prowadzących program. Przede wszystkim 

przesłanki określone w art. 40 ustawy o PPE nie dają pracodawcy możliwości zlikwidowania programu 

w sytuacji, gdy nie zatrudnia on pracowników, tj. w sytuacji, w której brak jest uczestników w programie 

(w tym nawet uczestników potencjalnych). W takim przypadku prowadzenie programu przez 

pracodawcę jest bezcelowe, gdyż nie następuje gromadzenie środków w programie. W związku z tym, 

za zasadne należy uznać wprowadzenie przepisu, który zezwalałby pracodawcy na zlikwidowanie 

programu w sytuacji braku zatrudniania przez niego pracowników lub braku przystąpienia do 

programu uczestników przez pewien okres czasu. Istotne wydaje się wskazanie we wprowadzanym 

przepisie limitu czasu tak, aby krótkotrwałe zmiany u pracodawcy prowadzącego program powodujące 

przejściowy brak pracowników (np. pewne zmiany organizacyjne) nie dawały mu pretekstu do 

zlikwidowania programu. Natomiast za zbyt restrykcyjną należy uznać przesłankę określoną w art. 40 

ust. 2 pkt 4 ustawy o PPE, gdzie przewidziano bardzo długi okres wypowiedzenia umowy zakładowej – 

12 miesięczny. Równocześnie podkreślić należy, że powyższy okres jest dodatkowo wydłużony przez 

konieczność wcześniejszego dokonania zawieszenia odprowadzania składek podstawowych, które 

powinno trwać co najmniej 3 miesiące. Projekt ustawy wprowadza skrócenie z 12 do 3 miesięcy okresu 

wypowiedzenia w przypadku podjęcia przez pracodawcę jednostronnej decyzji o likwidacji PPE. 

Według organu nadzorczego (KNF) 12-miesięczny okres likwidacji PPE w drodze wypowiedzenia 

złożonego przez pracodawcę reprezentacji pracowników jest okresem zbyt długim. Może to być 

paradoksalnie traktowane jako „bariera wejścia” na rynek PPE zniechęcająca pracodawców do 

zakładania PPE właśnie z uwagi na długi i kosztowny proces jego likwidacji (obowiązek finansowania 

składek podstawowych jeszcze przez cały rok od momentu wypowiedzenia umowy zakładowej). Należy 

przy tym pamiętać, że PPE to produkt dobrowolny zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i 

pracodawcy. Na gruncie przepisów prawa pracy (wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony przez 

pracodawcę) występuje termin 3-miesięczny, który może tu stanowić pewien punkt odniesienia. 

Kolejnym argumentem na rzecz skrócenia tego terminu jest obecność PPK w polskim systemie 



 

 

emerytalnym, którego wdrożenie będzie obligatoryjne po likwidacji PPE (art. 133 ust. 2 pkt 3 ustawy o 

PPK). W tej sytuacji interesy uczestników PPE (gromadzenie dodatkowych oszczędności emerytalnych) 

są należycie zabezpieczone, a 12-miesięczny termin wypowiedzenia miał znaczenie w przypadku braku 

alternatywy dla PPE.  

II. W zakresie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego.  

W art. 13a ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych 

oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808), zwanej dalej 

„ustawą o IKE i IKZE”, określono, że wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą 

przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o 

prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone, z 

zastrzeżeniem ust. 1a. Ustawą o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. 

(Dz.U. poz. 2215) w art. 13a ustawy o IKE i IKZE dodano ust. 1a, którym określono wyższy limit wpłat 

dokonywanych na IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423). 

Wpłaty dokonywanie przez te osoby na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty 

odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, o którym 

mowa w ust. 1 ustawy o IKE i IKZE. Jednakże w art. 13a ustawy o IKE i IKZE nie zmieniono pozostałych 

jednostek redakcyjnych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przepisów ustawy o IKE 

i IKZE. Dlatego też w projekcie proponuje się w art. 13a ustawy o IKE i IKZE dostosowanie brzmienia 

ust. 2,3,4,5,6,i 8 w związku z dodaniem w tym artykule ust. 1a. Zatem konieczne jest wprowadzenie 

proponowanych zmian. 

Stan: 27.07.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

 Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r., z wyjątkami. 

 Link 

 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

W postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie występuje możliwość doręczenia pisma 

na adres skrytki pocztowej. Zgodnie z zasadą doręczania pism bezpośrednio do rąk własnych adresata, 

wyrażoną w art. 69 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349450/katalog/12805502#12805502


 

 

administracyjnymi, doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata 

zastanie. Adresatem, w zależności od okoliczności, może być strona, uczestnik postępowania, 

przedstawiciel ustawowy strony (uczestnika postępowania), pełnomocnik, kurator oraz osoba 

upoważniona do odbioru pisma. W postępowaniu przed sądami administracyjnymi kolejność 

sposobów doręczania nie jest przypadkowa. Istota przyjętej regulacji wiąże się z prawem do 

prywatności. W dniu 26 sierpnia 2020 r. do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej została wniesiona petycja 

(P10-88/20), w której autor wystąpił z propozycją rozszerzenia regulacji art. 69 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o możliwość dokonywania 

doręczeń w postępowaniu administracyjnym na adres skrytki pocztowej. Autor petycji podniósł, że 

skoro aktualnie instytucję doręczenia na adres skrytki pocztowej przewiduje ustawa z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 

karnego i ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a jej 

stosowanie nie spowodowało problemów nawet w tak ważnych sprawach, jak sprawy związane z 

szeroko rozumianą odpowiedzialnością karną, to instytucja ta powinna zostać wprowadzona również 

w procedurze sądowo-administracyjnej. 

Rekomenduje się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, w którym proponuje się wprowadzić instytucję doręczenia na adres skrytki 

pocztowej. W tym celu, w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, proponuje się dokonać następujących zmian:  na wniosek adresata doręczeń 

będzie można dokonywać na wskazany przez niego adres skrytki pocztowej,  strona, która zgłosi 

wniosek o dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej skrytki pocztowej, będzie miała obowiązek 

zawiadamiać sąd o każdej zmianie tego adresu. Proponowane rozwiązanie polegające na dopuszczeniu 

możliwości doręczania pism na adres skrytki pocztowej w postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, podobnie jak w przypadku innych procedur sądowych, ułatwi dostęp do sądu 

osobom, które z różnych przyczyn nie mogą odbierać korespondencji w miejscu zamieszkania. Ponadto 

będzie ono miało także walor praktyczny dla tych adresatów, dla których możliwość korzystania ze 

skrytki pocztowej stanowi istotne udogodnienie. 

Stan: 26.07.21 – Projekt został wniesiony do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji. 

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

 Link 

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,179.html


 

 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 

Przedmiotowy projekt przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.), ustawie z dnia 11 maja 2017 

r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) 

oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, z późn. zm.). Projektowana ustawa służy 

dostosowaniu obecnie obowiązujących przepisów w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz 

rewizji finansowej do aktualnej sytuacji prawnej i gospodarczej oraz do nowych możliwości 

technologicznych. Niniejsze propozycje zmian wynikają m.in. z przepisów rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego dyrektywę 

2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów 

technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, zwanego 

dalej „rozporządzeniem 2019/815”. Na podstawie rozporządzenia 2019/815 emitenci, których papiery 

wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, 

zwani dalej „emitentami”, mają obowiązek sporządzać swoje roczne raporty finansowe (w skład 

których wchodzą także sprawozdania finansowe) w formacie XHTML. W przypadku gdy raport ten 

będzie zawierał skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR, emitenci mają 

obowiązek znakowania tych sprawozdań przy użyciu języka znaczników Inline XBRL. Przepisy te mają 

zastosowanie do raportów rocznych zawierających sprawozdania finansowe za lata obrotowe 

rozpoczynające się w dniu 1 stycznia 2020 r. lub później. Dodatkowo aktualne brzmienie ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości wyklucza możliwość podpisywania sprawozdań finansowych 

przez jednego członka zarządu, w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy. Obecnie 

obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym:  

a) nie zawierają przepisów związanych:  

‐ ze złożeniem oświadczenia o odpowiedzialności za składanie fałszywego oświadczenia w 

przypadku złożenia wniosku o wpis na listę firm audytorskich lub wniosku o zmianę danych na 

liście firm audytorskich, ‐ ze zmianą danych na liście firm audytorskich i wydania decyzji 

odmownej w przypadku braku przesłanek do aktualizacji danych na liście firm audytorskich,  

‐ z wydawaniem legitymacji służbowych dla osób kontrolujących,  



 

 

b) nie umożliwiają złożenia w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego 

dostępnego na stronie internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, zwanej dalej „Agencją”, 

wniosku o wpis firmy audytorskiej na listę, wniosku o skreślenie firmy audytorskiej z listy oraz wniosku 

o zmianę danych podlegających wpisowi na listę firm audytorskich,  

c) niedostatecznie regulują:  

‐ sytuację, w której nie dochodzi do naruszania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 78 

ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym,  

‐ możliwość odbywania posiedzeń zdalnych oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym 

(zarówno przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jak i w postaci papierowej) przez 

Radę Agencji,  

d) nie przewidują prowadzenia przez Agencję wszystkich kontroli w firmach audytorskich w sposób 

całkowicie zdalny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, możliwe jest w trakcie kontroli 

przeprowadzenie tylko niektórych czynności wskazanych w tej ustawie. Obecne brzmienie ustawy z 

dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 

wskazuje, że kontrola jest przeprowadzana w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności firmy 

audytorskiej. W przypadku określonych rodzajów kontroli, ustawa dopuszcza – po uzyskaniu zgody 

kontrolowanej firmy audytorskiej – przeprowadzanie kontroli w siedzibie Agencji. 

W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości proponuje się przyjęcie rozwiązań z 

rozporządzenia 2019/815, tj. wprowadzenie obowiązku sporządzania przez emitentów sprawozdań 

finansowych oraz sprawozdania z działalności w jednym formacie elektronicznym, tj. XHTML, przy czym 

w przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych należy je dodatkowo oznakować przy użyciu 

języka znaczników Inline XBRL. Proponuje się także przyjęcie dla pozostałych jednostek 

sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, rozwiązania prowadzącego do większego 

ujednolicenia formatów oraz zwiększenia użyteczności sprawozdań finansowych, jak również 

sprawozdań z działalności (możliwość automatycznego przeszukiwania dokumentu oraz porównania, 

analizowania i interpretowania danych) przez: ‐ wprowadzenie obowiązku sporządzania 

jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w 

formacie XHTML lub w innym formacie umożliwiającym automatyczne przeszukanie dokumentu; ‐ 



 

 

wprowadzenie możliwości znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych w 

XHTML przy użyciu języka znaczników XBRL zgodnie z taksonomią określoną w rozporządzeniu 

2019/815. W zakresie ułatwień w sposobie podpisywania sprawozdań finansowych wprowadza się 

możliwość podpisu sprawozdania tylko przez jednego członka tego organu wieloosobowego pod 

warunkiem uzyskania przez niego od pozostałych członków oświadczeń potwierdzających, że 

sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

W przypadku odmowy złożenia oświadczenia zastosowano rozwiązanie analogiczne do obecnie 

obowiązujących przepisów, tj. konieczność uzasadnienia odmowy złożenia takiego oświadczenia. Jako 

formę oświadczenia, odmowy złożenia oświadczenia oraz odmowy podpisu sprawozdania proponuje 

się postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym. Powyższe dokumenty będą mogły zostać sporządzone w postaci 

papierowej, ale w takim przypadku będą wymagały sporządzenia odwzorowania cyfrowego oraz 

opatrzenia tego odwzorowania podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym przez osobę podpisującą sprawozdanie finansowe. Zarówno podpisanie sprawozdania, jak i 

złożenie oświadczenia niesie ze sobą jednakowe skutki w zakresie odpowiedzialności członka organu 

zarządzającego, który podpisując sprawozdanie lub składając oświadczenie, potwierdza, że 

sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości. Dodatkowo szczegółowe wymagania techniczne w zakresie trybu i sposobu 

opatrywania sprawozdania finansowego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym będą mogły być opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Takie 

unormowanie pozwoli na elastyczne i szybkie dostosowanie wymagań do stale zmieniających się 

uwarunkowań technicznych oraz pozwoli na przekazanie jednostkom informacji na temat wzorcowego 

postępowania przy podpisywaniu sprawozdań finansowych. Projektowane przepisy mają na celu 

wprowadzenie ułatwień dla jednostek kierowanych przez organ wieloosobowy (zarząd), które ze 

względów organizacyjno-technicznych mają trudności z realizacją swoich ustawowych obowiązków. 

Jednocześnie przez wprowadzenie dobrowolności stosowania nowych rozwiązań projekt nie będzie 

miał negatywnego wpływu na jednostki, które posiadają wypracowaną i utrwaloną praktykę w zakresie 

podpisywania sprawozdań finansowych.  

Projekt ustawy przewiduje także zmianę ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym dotyczącą doprecyzowania sposobu badania 

sprawozdania przez wskazanie wprost, iż w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego biegły 

rewident wyraża opinię co do zgodności badanego sprawozdania z wymogami rozporządzenia 



 

 

2019/815 - w przypadkach gdy sprawozdanie finansowe (obligatoryjnie lub fakultatywnie) 

sporządzone jest zgodnie z rozporządzeniem 2019/815. W zakresie projektowanych zmian przepisów 

ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 

przewiduje się również wprowadzenie regulacji dotyczących: ‐ składania wniosku o zmianę danych 

podlegających wpisowi na listę firm audytorskich i określenie procedury jego rozpatrywania przez 

Agencję (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia – czynność materialnotechniczna, a w przypadku 

braku przesłanek do aktualizacji danych, w szczególności w przypadku oczywistej niezasadności 

wniosku o zmianę danych podlegających wpisowi na listę – wydanie decyzji odmownej oraz 

odpowiednie stosowanie w tym zakresie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego), ‐ 

złożenia oświadczenia o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń w przypadku 

wystąpienia z wnioskiem o wpis na listę firm audytorskich lub wnioskiem o zmianę danych 

podlegających wpisowi na listę, ‐ wprowadzenia przepisów dotyczących składania w postaci 

elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie internetowej Agencji 

wniosku o wpis firmy audytorskiej na listę, wniosku o skreślenie firmy audytorskiej z listy oraz wniosku 

o zmianę danych, ‐ doprecyzowania sytuacji, w której nie dochodzi do naruszania tajemnicy zawodowej 

biegłego rewidenta, ‐ doprecyzowania przepisów dotyczących odbywania posiedzeń zdalnych oraz 

podejmowania uchwał w trybie obiegowym przez Radę Agencji, ‐ wprowadzenia przepisów mających 

na celu umożliwienie wydawania legitymacji służbowych dla osób kontrolujących, ‐ doprecyzowania 

przepisów dotyczących kontroli przeprowadzanych przez Agencję w firmach audytorskich za ich zgodą: 

w siedzibie Agencji lub w sposób zdalny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w 

szczególności w zakresie cofnięcia zgody przez firmę audytorską zarówno przed rozpoczęciem kontroli 

jak i w trakcie kontroli, jak również uregulowania sytuacji, w których zachodzi konieczność zmiany 

formy czynności dokonywanych w ramach kontroli zdalnej albo kontroli w siedzibie Agencji na 

czynności dokonywane w sposób „tradycyjny” w siedzibie kontrolowanej firmy audytorskiej, ‐ 

doprecyzowania przepisów dotyczących doręczeń pism za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.  

Proponowane zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych stanowią konsekwencję powyższych zmian w zakresie podpisywania sprawozdań 

finansowych i dotyczą obowiązku składania Szefowi KAS określonych dokumentów: odmowy 

podpisania sprawozdania finansowego, oświadczenia składanego przez osoby wchodzące w skład 

zarządu o spełnianiu przez sprawozdanie finansowe wymagań przewidzianych przepisami ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz odmowy złożenia tego oświadczenia. Nowelizacja 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 



 

 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 jest natomiast wynikiem zmiany ustawy z dnia 11 maja 

2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie 

przeprowadzania kontroli zdalnych. 

Stan: 29.07.21 – Projekt znajduje się w Komisji Prawniczej. 

 Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

 Link 

 

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

o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych 

Projektowane rozporządzenie wydawane jest w związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 

1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1132, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 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) oraz ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 

usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1163). Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 129wa ust. 2 ustawy. Zgodnie z powołanym przepisem, 

minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

składania wniosków o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, zmianę wpisu i 

wykreślenie z tego rejestru oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania działalności, mając na 

uwadze konieczność zapewnienia bezpiecznego i sprawnego składania tych wniosków oraz tego 

zawiadomienia. Zgodnie z art. 47 ust. 1 dyrektywy 2015/8491 w brzmieniu nadanym przez dyrektywę 

2018/843, każde państwo członkowskie zobowiązane zostało do objęcia działalności w zakresie walut 

wirtualnych obowiązkiem uzyskania zezwolenia lub rejestracji. Przepisy regulujące funkcjonowanie 

rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych zostały przewidziane w art. 129m-129z ustawy. 

Przepisy projektowanego rozporządzenia stanowić mają procedurę składania wniosku o wpis do 

rejestru przez podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie walut wirtualnych a także 

zmianę wpisu i wykreślenie z tego rejestru oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania 

działalności.  

Projekt rozporządzenia przewiduje, że przedmiotowe wnioski składane będą na elektroniczną 

skrzynkę podawczą ministra właściwego do spraw finansów publicznych przy użyciu usługi online 

udostępnionej pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Do 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341608/katalog/12750591#12750591


 

 

przekazywania wniosków, będzie miał zastosowanie wzór formularza wniosku o wpis udostępniony na 

stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

(art.129wa ust.1). 

Stan: 7.07.21 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień. 

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

 Link 

 

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

o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów 

Projektowane rozporządzenie wydawane jest w związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 

1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1132, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 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) oraz ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 

usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1163). Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 129ka ust. 2 ustawy. Zgodnie z powołanym przepisem, 

minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

składania wniosków o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów, zmianę wpisu i 

wykreślenie z tego rejestru oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania działalności, mając na 

uwadze konieczność zapewnienia bezpiecznego i sprawnego składania tych wniosków oraz tego 

zawiadomienia.. Zgodnie z art. 47 ust. 1 dyrektywy 2015/8491 w brzmieniu nadanym przez dyrektywę 

2018/843, każde państwo członkowskie zobowiązane zostało do objęcia działalności na rzecz spółek 

lub trustów obowiązkiem uzyskania zezwolenia lub rejestracji. Przepisy regulujące funkcjonowanie 

rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów zostały przewidziane w art. 129a-129l, 129y-129z 

ustawy. Przepisy projektowanego rozporządzenia stanowić mają procedurę składania wniosku o wpis 

do rejestru przez podmioty zamierzające prowadzić działalność na rzecz spółek lub trustów a także 

zmianę wpisu i wykreślenie z tego rejestru oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania 

działalności. 

Projekt rozporządzenia przewiduje, że przedmiotowe wnioski składane będą na elektroniczną 

skrzynkę podawczą ministra właściwego do spraw finansów publicznych przy użyciu usługi online 

udostępnionej pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348750/katalog/12800702#12800702


 

 

podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Do 

przekazywania wniosków, będzie miał zastosowanie wzór formularza wniosku o wpis udostępniony na 

stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

(art.129ka ust.1). 

Stan: 13.08.21 – Projekt znajduje się w Komisji Prawniczej. 

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

 Link 

 

6. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 

Niniejsza ustawa przewiduje następujące zmiany w zakresie uporządkowania i ujednolicenia 

rozwiązań obowiązujących w systemie ubezpieczeń społecznych 

• W szczególności w ustawie proponowane jest m.in.: 

• ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników 

jednoosobowych spółek z o. o oraz spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej – uzależnienie 

obowiązku ubezpieczeniowego od statusu wspólnika i objęcie ubezpieczeniem niezależnie od sytuacji 

spółki, np. prowadzenia działalności  i uzyskiwania przychodów. Proponowane rozwiązanie jest zgodne 

z linią orzeczniczą  

• rezygnacja z ustania objęciem dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym 

(emerytalnym, rentowym i chorobowym) na skutek nieopłacenia składek w terminie (ubezpieczenie 

będzie należne w okresie od dnia wskazanego w formularzu zgłoszenia do dnia złożenia wniosku o 

wyrejestrowanie z ubezpieczeń); 

• szereg zmian mających na celu usprawnienie dochodzenia należności przez ZUS: 

o możliwość również bezegzekucyjnego potrącania należności z tytułu (i) składek oraz 

(ii) nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych przez ZUS przy okazji wypłaty (i) 

świadczeń oraz (ii) zasiłków, 

o z tytułu nienależnie pobranych świadczeń poprzez doprecyzowanie przepisów (np. w 

wyniku niejednolitego orzecznictwa sądów w zakresie uznania świadczenia za nienależne w przypadku 

wykonywania pracy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy czy też w zakresie przekazywania 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348608/katalog/12800198#12800198


 

 

nieprawdziwych informacji przez płatników składek lub inne podmioty skutkujące wypłatą 

nienależnych świadczeń), 

o rozszerzenie trybu dochodzenia należności, 

o zmiany w zakresie umarzania należności przez ZUS, np. odstąpienie od odsetek w 

przypadku zwłoki leżącej po stronie Zakładu, umożliwienie wnioskowania o umorzenie należności w 

przypadku ogłoszenia upadłości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, 

wprowadzenie instytucji umorzenia bez konieczności wydawania decyzji w przypadku należności 

poniżej 116 zł; 

• rezygnacja  z obligatoryjnego doręczania  decyzji, które zostały wydane przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz organy emerytalne tzw. 

służb mundurowych w procesie masowym (w związku z waloryzacją, wypłatą dodatkowego rocznego 

świadczenia pieniężnego, lub podwyższeniem świadczeń albo zmianą ich wysokości w terminie i w 

ramach waloryzacji w związku ze zmianą kwot progowych decydujących o ich wysokości); 

• wprowadzenie bezgotówkowej formy wypłaty świadczeń długoterminowych jak m.in. 

renty i emerytury od 1 stycznia 2022 r. (osoby, które uzyskały świadczenia wcześniej będą mogły 

korzystać z dotychczasowej formy przekazywania świadczenia – np. za pośrednictwem Poczty Polskiej; 

w przypadku osób które świadczenia uzyskają po 31 grudnia 2021 r. możliwa będzie inna niż 

bezgotówkowa forma jednak tylko w wyjątkowych przypadkach i po uzyskaniu zgody ZUS); 

• możliwość ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w przypadku, gdy 

niezdolność do pracy powstała w okresach pobierania świadczeń opiekuńczych, za które nie było 

obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania 

tych okresów (obecnie możliwość ubiegania się o rentę jest ściśle związana z koniecznością opłacania 

składek, ew. 18 miesięcy od ustania tego okresu); 

• rozwiązanie problemu tzw. emerytur czerwcowych (braku waloryzacji kwartalnej i w 

konsekwencji niższych świadczeń dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu) poprzez ustalanie 

emerytury w taki sposób jak w maju, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego; 

• uchylenie preferencji dla pracujących emerytów ze „starego systemu” dotyczącej 

korzystniejszego ponownego przeliczenia emerytury w stosunku do pracujących emerytów z „systemu 

nowego”; 



 

 

• ujednolicenie przepisów w zakresie częstotliwości zgłaszania wniosków o ponowne 

ustalenie wysokości świadczenia przez emerytów kontynuujących aktywność zawodową; 

• nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego 

(zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności, jak i z przerwą nie dłuższą niż 60 dni, ale niezależnie od 

tego czy niezdolność byłaby spowodowana tą samą, czy inną przyczyną); 

• skrócenie okresu możliwości pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu 

ubezpieczenia do 91 dni; 

• zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego 

ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem oraz podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, 

zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego; 

• obowiązek przekazywania do ZUS niezbędnych danych do ustalenia uprawnień i 

wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przez płatników i ubezpieczonych; 

• ograniczenie przekazywania korekt deklaracji ubezpieczeniowych tylko do 5 lat od 

momentu wymagalności składek; 

• wprowadzenie zmiany dotyczącej ewidencji składek emerytalnych przekazywanych z 

FUS do Funduszu Rezerwy Demograficznej (rezygnacja z pomniejszania przychodów FUS o składki 

przekazane FRD przy jednoczesnym ujęciu tych składek w kosztach FUS); 

• zasilenie FRD odsetkami od środków na rachunkach dotyczącej prowadzonej egzekucji 

w zbiegu; 

• ujednolicenie zasad udzielania pożyczek z FRD (podstawą takiej pożyczki dla wszystkich 

przypadków wskazanych w ustawie ma być rozporządzenie Rady Ministrów); 

• likwidacja funduszu rezerwowego (który mają tworzyć środki pozostające na koniec 

roku na rachunku FUS) z uwagi na fakt, że FUS jest dotowanym przez państwo funduszem 

deficytowym; 

• usprawnienie rozliczenia środków wpływających na rachunki FUS oraz FEP w związku 

ze wcześniejszymi zmianami dot. mechanizmu podzielonej płatności (split payment); 

• możliwość dokonywania zmian w planie finansowym ZUS przez Zarząd ZUS; 



 

 

• wprowadzenie możliwości umorzenia, odroczenia lub udzielenia ulg w spłacie 

należności cywilnoprawnych przez ZUS; 

• korekta przepisów związana z orzecznictwem sądów i wypłatą ew. odsetek z tytułu 

opóźnienia w wypłacie renty socjalnej; 

• zmiany w zakresie kontroli płatników składek przez inspektorów ZUS związane z 

kwestionowaniem prawa inspektorów do wzywania uczestników postępowania kontrolnego; 

• uporządkowanie przepisów dotyczących określenia wysokości składki na 

ubezpieczenie wypadkowe (np. brak możliwości sukcesji wysokości stopy procentowej składki, w 

przypadkach przekształceń, łączenia się lub podziału płatników, korekta przepisów dot. przeważającej 

działalności kluczowej do ustalenia tej składki, sposób ustalania składki do czasu uzyskania 

zaświadczenia i wpisie do rejestru REGON); 

• elektronizacja składania wniosków o wydanie zaświadczenia A1 (ustalenie właściwego 

ustawodawstwa w związku z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego); 

• uzupełnienie katalogu podmiotów, którym udostępnia się dane zgromadzone na 

koncie ubezpieczonego i na koncie płatnika składek o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 

Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

• uzyskanie przez ZUS dostępu do elektronicznego centralnego rejestru dotyczącego 

zezwoleń na pracę cudzoziemców. 

Ustawa może pozytywnie wpłynąć na spójność i jakość systemu ubezpieczeń. 

Nie ma możliwości pozalegislacyjnego rozwiązania proponowanych zmian. 

Środkiem realizacji działań jest wprowadzenie zmian do: ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustawy o 

ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawy o rencie socjalnej, ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, ustawy o emeryturach pomostowych, ustawy o dodatkowym rocznym 

świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. 

Stan: 13.08.21 – Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu. 



 

 

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

Link 
 

7. Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

Ustawa dotyczy zmiany w art. 7 ust. 1 pkt 3 w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 

opłatach lokalnych, zwanej dalej „ustawą”. Art. 7 znajdujący się w rozdziale 2 ustawy (podatek od 

nieruchomości) dotyczy zwolnień od podatku od nieruchomości. Ust. 1 pkt 3 niniejszego artykułu brzmi 

obecnie: „1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: (…) 3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty 

na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;”. Zgodnie z projektowanymi zmianami przepis 

ten będzie brzmiał:„1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 3) grunty, budynki i budowle na 

obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;”. 

W celu całościowego rozpoznania problemu i zrozumienia potrzeby zmiany niniejszego 

przepisu należy odnieść się do słowniczka określeń użytych w ustawie znajdującego się w art. 1a 

ustawy. Zgodnie z ust. 1 pkt 1 i 2 tego artykułu jako budynek należy rozumieć: „obiekt budowlany w 

rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”, a jako budowlę: 

„obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego 

związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem”. Natomiast zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a konkretnie art. 3 pkt 1 

ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) „obiekt 

budowlany” to „budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów 

budowlanych”, a z kolei „budowla” - to „każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem tablice 

reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,  stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni 

jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową”. 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=09F246C869CC3D5EC12586DA003D3D79


 

 

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione powyżej przepisy normę prawną z art. 7 ust. 

1 pkt 3 należy rozumieć następująco: 

„Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

a) budynki (obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a więc: budynki, 

budowle bądź obiekty małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesione z użyciem wyrobów budowlanych, które są trwale 

związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadają 

fundamenty i dach) 

b) budowle (obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędące 

budynkiem lub obiektem małej architektury, a więc budowle – m.in. lotniska, wraz  

z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych), a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk 

użytku publicznego;”. 

W związku z tym, że zgodnie z przepisami prawa budowlanego budowlą jest m.in. lotnisko, to 

normę tę można jeszcze bardziej skrócić do formy: „Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, 

budowle - w tym lotniska - i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku 

publicznego.”. W myśl projektowanych przepisów normę prawną z art. 7 ust. 1 pkt 3 należałoby 

interpretować następująco: „Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle – w 

tym lotniska - na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.”. 

Dotychczasowe brzmienie tego przepisu jest niejednoznaczne i można je interpretować w ten 

sposób, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają tylko budynki i budowle oraz grunty 

zajęte jedynie pod te budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. 

Podatkiem objęte byłyby zatem w tym rozumieniu pozostałe grunty na obszarze części lotniczych 

lotnisk użytku publicznego, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze. 

Taka interpretacja pojawia się ze względu na niejednoznaczność przepisu, pomimo tego, że zgodnie z 

poprawną jego interpretacją - sam fakt wpisania lotniska do rejestru lotnisk cywilnych upoważnia do 

traktowania tego obiektu jako budowli i nie ma  znaczenia czy grunt jest zabudowany, czy  nie, gdyż 

cała powierzchnia objęta granicą lotniska jest budowlą. Projektowana ustawa zmierza do tego, by 



 

 

przepisy ustawy jasno i jednoznacznie stanowiły, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają 

wszelkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym 

również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze. 

Przepisy dotyczące lotnisk brzmiałyby w analogiczny sposób, jak przepisy dotyczące kolei, 

stowarzyszeń, czy muzeów. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 1a, pkt 5, czy pkt 7 ustawy zwalnia 

się z podatku: „1) grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu 

przepisów o transporcie kolejowym (…) ”, „1a) grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii 

kolejowych lub ich odcinków.”, „5) grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby 

prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, 

wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu (…)", czy też „7) grunty i budynki we władaniu 

muzeów rejestrowanych”. Zastosowana w wyżej wymienionych przepisach konstrukcja „grunty, 

budynki i budowle” byłaby zatem zastosowana także w zakresie lotnisk. Bez żadnych wątpliwości 

zwolniony od podatku od nieruchomości byłby zatem po tej korekcie cały obszar części lotniczych 

lotnisk użytku publicznego i nie byłoby żadnych podstaw, by uważać, że zwolnieniu podlegać powinny 

tylko budynki i budowle na tym terenie oraz grunty, na których te budynki stoją. 

 Praktyka wskazuje na problem różnego stosowania tego przepisu. Organy podatkowe w 

zróżnicowany sposób intepretują art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy, co nie sprzyja pewności prawa i jest 

znacznym problemem dla zarządzających lotniskami. Przedmiotem postępowań było na przykład 

rozstrzygnięcie, czy zwolnieniu podlegają tylko grunty zabudowane budynkami i budowlami, gdyż 

większość powierzchni lotnisk stanowią bowiem tereny niczym niezabudowane. Zdarzało się, że nie 

uznawano terenów niezabudowanych jako uprawniających do stosowania zwolnienia. Zdaniem 

wnioskodawców należy ujednoznacznić ten przepis, tak aby zachować w mocy intencję ustawodawcy, 

który zamierzał przyznać ułatwienia lotniskom publicznym, jako spełniającym funkcje komunikacji dla 

ogółu społeczeństwa. 

Zmiany dotyczyć będą zarówno dużych lotnisk komunikacyjnych, jak i małych lotnisk 

sportowo- szkoleniowych.  

Stan: 13.08.21 – Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu. 

Projekt przewidywał, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021r. 

Link 

 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D2195BDC9429BBCDC12586E3004751AA
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D2195BDC9429BBCDC12586E3004751AA


 

 

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy 

Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań prawnych 

umożliwiających wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej.  

Najważniejsze regulacje przewidziane w projekcie ustawy polegają na:  

1) wprowadzeniu definicji pracy zdalnej, zgodnie z którą pracą zdalną będzie praca polegająca 

na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i 

uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z 

wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;  

2) przyjęciu, że praca zdalna będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę 

albo już w trakcie zatrudnienia (w tym drugim przypadku do zmiany umowy o pracę – w zakresie 

miejsca wykonywania pracy – nie będzie wymagana forma pisemna);  

3) umożliwieniu polecenia przez pracodawcę w szczególnych przypadkach (tj. w okresie 

obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w 

okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, lub gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy 

zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych 

od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest 

czasowo możliwe) – wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, przy zastrzeżeniu uprzedniego 

oświadczenia przez pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania 

pracy w tej formie;  

4) uregulowaniu obowiązku określania zasad wykonywania pracy zdalnej w: – porozumieniu 

zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami 

zawodowymi), – regulaminie ustalonym przez pracodawcę – jeżeli nie dojdzie do zawarcia 

porozumienia z zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi) oraz w 

przypadku, gdy u pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa (w tym przypadku 

regulamin byłby ustalany po konsultacji z przedstawicielami pracowników);  



 

 

5) umożliwieniu wykonywania pracy zdalnej na wniosek pracownika także w przypadku, gdy 

nie zostało zawarte porozumienie albo regulamin, o których mowa w pkt 4, określające zasady 

wykonywania pracy zdalnej;  

6) wprowadzeniu możliwości wiążącego wycofania się z pracy zdalnej przez pracodawcę lub 

pracownika – w terminie 3 miesięcy od dnia jej podjęcia;  

7) uregulowaniu obowiązków pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną 

(m.in. dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy 

zdalnej, pokrycia kosztów związanych z pracą zdalną) oraz przyznania stronom uprawnienia do 

zawarcia porozumienia w zakresie wykorzystywania przez pracownika prywatnych narzędzi pracy i 

materiałów w pracy zdalnej;  

8) unormowanie prawa kontroli pracownika przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy 

zdalnej;  

9) ustanowieniu zakazu dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną;  

10) zagwarantowaniu pracownikowi wykonującemu pracę zdalną prawa do przebywania na 

terenie zakładu pracy na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników;  

11) wprowadzeniu szczególnych zasad w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

12) wyodrębnieniu incydentalnej pracy zdalnej, do której z uwagi na jej szczególnych 

charakter, nie będą stosowane niektóre przepisy dotyczące pracy zdalnej;  

13) umożliwieniu pracownikowi przekazywanie wszystkich wniosków, dla których przepisy 

Kodeksu pracy przewidują formę pisemną, w postaci papierowej lub elektronicznej.  

Projektowane regulacje zastąpią przepisy Kodeksu pracy dotyczące telepracy, które zostaną 

uchylone. Niektóre rozwiązania prawne normujące telepracę zostały przejęte do nowych kodeksowych 

przepisów o pracy zdalnej. W efekcie oczekuje się uelastycznienia możliwości wykonywania pracy poza 

zakładem pracy oraz rozpowszechnienia wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, także po 

odwołaniu obowiązującego stanu epidemii.  

Jak już zostało wspomniane, praca zdalna dotyczy wycinka rynku pracy w Polsce – przede 

wszystkim osób wykonujących pracę przy komputerach, w sektorze usług, w miejscach pracy z dużym 

wykorzystaniem technologii cyfrowych i nie będzie mogła być zastosowana przy wszystkich rodzajach 



 

 

prac w takim samym stopniu. Tym samym, przedmiotowa regulacja może mieć różny wpływ w 

zależności od rodzaju pracy czy regionu, w którym dana praca jest zorganizowana. Przykładowo, z 

badań OECD wynika, że udział pracy zdalnej w rynku pracy danego państwa może różnić się nawet o 

kilkanaście/kilkadziesiąt punktów procentowych w zależności od regionu czy rodzaju pracy. 5 Co do 

zasady regiony zurbanizowane mogą wykazywać większy potencjał na pracę zdalną niż regiony mniej 

zurbanizowane. Wg szacunków OECD w Polsce potencjalnie praca dotycząca ok. 33% siły roboczej 

mogłaby być wykonywana zdalnie stale bądź czasowo, w tym np. w przypadku regionu mazowieckiego 

od 27% do aż ok. 48% dla Warszawy. Oczywiście wskaźnik dla konkretnego kraju zależy od wielu 

czynników, w tym struktury zatrudnienia, kompetencji cyfrowych, dostępności infrastruktury czy 

udziału usług i przemysłu. Wydaje się, że w przypadku polskiej gospodarki, w której jest relatywnie 

większy udział przemysłu, najbardziej prawdopodobny scenariusz w przyszłości to relatywnie mała 

grupa pracowników wykonujących wszystkie swoje obowiązki zdalnie oraz większa grupa, która 

skorzysta z możliwości pracy zdalnej w tzw. modelu mieszanym, czyli łączonej z pracą wykonywaną w 

sposób standardowy.  

Z uwagi na fakt, iż stosowanie różnych form wykonywania pracy jest przedmiotem regulacji 

ustawowej, niezbędne jest podjęcie działań legislacyjnych i nie jest możliwe osiągnięcie ww. celu 

projektu ustawy za pomocą innych środków 

Stan: 9.08.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

Link 

 

 Projekt ustawy o fundacji rodzinnej 

1. Jaki problem jest rozwiązywany?  

W Polsce blisko 830 tys. firm to firmy rodzinne, które generują przychód o łącznej wartości 

322 mld zł w skali roku, a tym samym ich wkład w budowę w PKB kształtuje się na poziomie ok. 18%.  

Z danych Instytutu Biznesu Rodzinnego wynika, że w przeciągu najbliższych 5 lat sukcesję 

planuje ok. 57% firm rodzinnych. Przy czym tylko 8,1% następców przedsiębiorców deklaruje chęć 

poprowadzenia firmy stworzonej przez rodziców. Aby przeprowadzić skutecznie proces sukcesji, 

przedsiębiorcy muszą posiadać następców, którzy będą w stanie oraz będą chcieli dalej poprowadzić 

biznes, lub co najmniej sprawować w nim funkcje właścicielskie, powierzając zarządzanie 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346911/katalog/12789150#12789150


 

 

profesjonalnemu zarządowi. Nie zawsze ten warunek jest możliwy do spełnienia, gdy następcami 

prawnymi są spadkobiercy.  

Trudności w zaplanowaniu sukcesji często wynikają także z liczebności potencjalnych 

następców prawnych. W rodzinach wielodzietnych najczęściej dochodzi do podziału następców na 

tych, którzy przejmą biznes i tych, który dostaną „rekompensatę” np. w postaci nieruchomości czy 

środków pieniężnych. Problemem może być także sprawna komunikacja i mechanizm podejmowania 

decyzji w rodzinie.  

W przypadku braku sukcesora albo braku porozumienia pomiędzy członkami rodziny, 

właściciele przedsiębiorstw często decydują się na sprzedaż firmy. Prowadzi to do utraty rodzinnego 

charakteru firmy. Widoczny jest coraz wyraźniej trend wykupywania przedsiębiorstw przez 

obcokrajowców, zainteresowanych nie tylko przejęciem firmy posiadającej ugruntowaną strukturę 

organizacyjną, ale – co ważniejsze – renomę na rynku. W aktualnym stanie prawnym nestorzy firm 

rodzinnych mają pewne możliwości przekazania swojego biznesu. Mogą korzystać z rozwiązań 

zawartych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych.  

Obecnie często właściciele firm decydują się darować albo przekazać w spadku swoje 

przedsiębiorstwo wybranej osobie albo osobom. Zapewnia to jednak sukcesję tylko w drugim 

pokoleniu. Nie ma natomiast wpływu na dalszą przyszłość przedsiębiorstwa i zgromadzonego dzięki 

niemu majątkowi.  

W przypadku udziałów w spółkach osobowych dochodzi jeszcze jeden istotny aspekt 

ograniczeń w swobodzie dysponowania udziałem w spółce. Zmiana wspólnika jest dopuszczalna tylko 

wtedy, gdy umowa spółki to przewiduje i wspólnicy wyrażą zgodę na nowego wspólnika. Sukcesję 

mogą więc zablokować inni wspólnicy.  

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy mogą umówić się, że 

wstąpienie do spółki spadkobiercy zmarłego wspólnika jest ograniczone albo wyłączone (art. 183 § 1 

Kodeksu spółek handlowych).  

Dodatkowo można ograniczyć albo wyłączyć możliwość podziału udziałów między 

spadkobiercami (art. 183 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Obostrzeń podobnych jak w spółkach z 

ograniczoną odpowiedzialnością nie ma w spółkach akcyjnych.  



 

 

Niekiedy, dla zapewnienia sukcesji wykorzystuje się rozwiązania holdingowe. Budowa 

złożonych struktur i utrzymanie sieci powiązań wymaga jednak znacznych kosztów. Co więcej, nie 

gwarantuje to zachowania rodzinnego charakteru prowadzonego przedsiębiorstwa.  

Za rozwiązanie wspierające sukcesję uważa się także fundusze inwestycyjne zamknięte. 

Prowadzą one działalność bez czynnego udziału inwestorów – uczestników funduszu. Nie jest to jednak 

rozwiązanie zapewniające niezmienność grona uczestników w funduszu. Uczestnicy mogą się wycofać 

z inwestycji w dowolnie wybranym przez siebie czasie.  

Dla przedsiębiorstw o dużej skali działalności i mających perspektywy rozwoju otwarta jest 

także ścieżka giełdowa. Pozwala ona na stopniową zmianę struktury właścicielskiej, w kierunku 

większego udziału inwestorów – zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, takich jak np. 

fundusze inwestycyjne. Pomimo niewątpliwych zalet nie jest to jednak scenariusz pozwalający na 

szybkie rozwiązanie problemu sukcesji, lecz raczej pewien długoterminowy proces rozwoju firmy. Jest 

to co do zasady narzędzie skierowane do największych spółek, które spełnią wyśrubowane wymagania 

oferty publicznej. Nie mogą z tego instrumentu korzystać np. małe lub średnie firmy.  

Analiza powyższych rozwiązań wiedzie do wniosku, że polskie prawo przede wszystkim 

koncentruje się na ochronie jednostkowych interesów spadkobierców (prawo spadkowe, prawo 

rodzinne) lub wspólników spółek (prawo spółek handlowych). Tego typu rozwiązania – w szczególności 

w przypadku MŚP – nie gwarantują stabilności prowadzenia biznesu zgodnie z wolą założyciela firmy. 

Brakuje natomiast kompleksowego rozwiązania, które pozwalałoby na wytyczenie długoterminowej 

wizji rozwoju przedsiębiorstw oraz akumulacji majątku, zwiększającej szanse na wzmocnienie pozycji 

rynkowej w perspektywie kilku pokoleń i zapewnienie stabilnych źródeł utrzymania dla osób, o których 

przyszłość nestor chciałby zadbać, także po swojej śmierci.  

Zbliżone do projektowanych rozwiązań mechanizmy są znane za granicą i są wykorzystywane 

przez polskich obywateli. Są to popularne narzędzia sukcesji firmy rodzinnej.  

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

Rozwiązaniem, które jest odpowiedzią na postawiony problem sukcesji przedsiębiorstwa jest 

wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów, które pozwolą na powoływanie fundacji 

rodzinnych. Zadaniem fundacji rodzinnych byłaby realizacja celów określonych przez fundatora, w 

oparciu o posiadany majątek, który można zabezpieczyć przed jego utratą. Fundator miałby dużą 

swobodę w określeniu zarówno zasad zarządzania fundacją, jej funkcjonowania, jak i celu, dla którego 



 

 

zostaje ona powołana. Najczęściej jednym z najważniejszych powodów tworzenia tego typu 

wehikułów prawnych jest zapewnienie nieprzerwanego działania firmy.  

Dodatkowymi celami są: budowanie ładu rodzinnego w przypadku rodzin związanych z 

biznesem, akumulacja kapitału oraz zwiększenie inwestycji w RP.  

Polski wariant fundacji rodzinnej opierać się będzie na następujących założeniach:  

1. Umiejscowienie w systemie prawa.  

Przepisy regulujące funkcjonowanie fundacji rodzinnej znajdą się w odrębnej ustawie, która 

będzie określać wszystkie istotne kwestie związane z jej tworzeniem, działalnością, a także prawami i 

obowiązkami fundatora i beneficjenta.  

2. Osobowość prawna i zakres działalności.  

Fundacja rodzinna będzie osobą prawną. Jej siedziba będzie musiała znajdować się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem działalności fundacji rodzinnej będzie zarządzanie 

majątkiem i jego ochrona, zgodnie z wolą określoną przez fundatora w statucie, w tym zapewnienie 

środków dla grupy wskazanych przez fundatora beneficjentów (przykładowo na pokrywanie kosztów 

utrzymania lub kształcenia beneficjentów). Umożliwi to przeprowadzenie procesu sukcesyjnego bez 

koniczności wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa lub grupy 

kapitałowej. Jednocześnie pozwoli to na realizację wizji nestora oraz ukształtowanie obowiązków i 

uprawnień członków rodziny zgodnie z ich życiowymi planami. Fundacja rodzinna będzie mogła być 

tworzona na czas określony albo na czas nieokreślony. Decyzja w tym zakresie będzie pozostawać w 

gestii fundatora i jego planów sukcesyjnych.  

3. Utworzenie fundacji rodzinnej.  

Dla utworzenia fundacji rodzinnej konieczne będzie sporządzenie przez notariusza aktu 

założycielskiego albo testamentu, obejmującego oświadczenie o utworzeniu fundacji rodzinnej. 

Wymóg zachowania formy aktu notarialnego pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa obrotu, co jest 

tym bardziej istotne, że skutki powołania fundacji rodzinnej mogą istotnie wpływać na uprawnienia 

spadkobierców po zmarłym fundatorze. Fundację rodzinną będą mogły zakładać jedynie osoby 

fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub kilka takich osób, które wspólnie będą 

posiadać status fundatora. Należy zastrzec, że – z uwagi na obowiązujące zasady sporządzania 

testamentów – fundacja rodzinna tworzona w testamencie będzie miała tylko jednego fundatora. Z 



 

 

chwilą sporządzenia aktu założycielskiego albo otwarcia testamentu powstanie fundacja rodzinna w 

organizacji.  

4. Statut fundacji rodzinnej oraz zasady jej funkcjonowania.  

Na wzór rozwiązań przyjętych dla innych fundacji, podstawowym dokumentem fundacji 

będzie statut, ustalany przez fundatora i sporządzany w formie aktu notarialnego. Statut będzie 

określał zasadnicze sprawy związane z fundacją rodzinną, takie jak jej nazwę, siedzibę, cel, czas 

trwania (jeżeli jest oznaczony), wysokość funduszu operatywnego, majątek fundacji rodzinnej w 

chwili jej ustanowienia, zasady powoływania, odwoływania, ustalania okresu kadencji oraz 

uprawnienia i obowiązki członków organów, a także zasady reprezentacji fundacji rodzinnej. Statut 

będzie też określać inne kwestie, jak choćby beneficjentów fundacji rodzinnej, zasady zmiany statutu 

przez fundatora – a po jego śmierci, przez jej organy – a także wskazanie kierunku oraz wytycznych 

inwestowania majątku fundacji rodzinnej. Zakłada się możliwość wprowadzania zmian w statucie w 

zakresie określonym przez fundatora np. w celu dostosowania działalności fundacji rodzinnej do 

bieżącej sytuacji gospodarczej i zmieniających się uwarunkowań prawnych.  

5. Rejestracja fundacji rodzinnej.  

Fundacja rodzinna będzie wpisywana do rejestru fundacji rodzinnych Krajowego Rejestru 

Sądowego i z chwilą wpisu uzyska osobowość prawną. To typowe rozwiązanie dla polskich 

podmiotów i znane także większości innych porządków prawnych. W tym celu konieczne byłyby 

zmiany w systemie Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia o utworzeniu fundacji rodzinnej do 

sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę fundacji rodzinnej w celu jej wpisania do 

rejestru dokonywałby fundator, gdy fundacja powstałaby na podstawie aktu założycielskiego. W 

przypadku utworzenia fundacji rodzinnej w testamencie, zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru 

dokonywałaby zarząd fundacji rodzinnej, jako organ zarządzający.  

6. Organy.  

Organem zarządzającym dla fundacji rodzinnej będzie zarząd. Będzie on odpowiadał za 

realizację celów fundacji rodzinnej oraz gospodarowanie majątkiem fundacji rodzinnej. Proponowane 

rozwiązanie nie wyklucza aby zarząd był organem jednoosobowym – dzięki temu fundacją rodzinną 

będzie mógł zarządzać jeden menadżer. Członkiem organu zarządzającego fundacji rodzinnej będzie 

mogła zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie będzie także 

wykluczona możliwość łączenia obowiązków członka zarządu z uprawnieniem beneficjenta. Jak się 



 

 

wydaje łączenie tych ról nie wiąże się co do zasady z konfliktem interesów. Przeciwnie, w interesie 

beneficjenta jest jak najlepsze działanie fundacji rodzinnej. Beneficjenci, jednocześnie sprawujący 

funkcję w organach fundacji rodzinnej, będą zobowiązani do przestrzegania statutu fundacji rodzinnej 

oraz uwzględniania woli fundatora, w takim samym stopniu jak członkowie tych organów 

nieposiadający praw beneficjenta. Co do zasady fakultatywnym organem nadzoru będzie rada 

protektorów. Członkiem rady protektorów będzie mogła zostać osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, jak również beneficjent. Oczywisty przy tym wydaje się zakaz 

jednoczesnego pełnienia funkcji w organie zarządzającym fundacji z funkcją w organie nadzorczym. 

Przewiduje się powoływanie także zgromadzenia beneficjentów. Do zadań tego organu będzie 

należało m.in.: 1) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu fundacji rodzinnej, ze względu na istotną 

zmianę sytuacji ekonomicznej i dalszą niecelowość kontynuowania działalności fundacji rodzinnej; 2) 

powołanie i odwołanie członków zarządu fundacji rodzinnej w przypadku braku fundatora i rady 

protektorów; 3) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w ustawie lub statucie fundacji 

rodzinnej.  

7. Majątek.  

Majątek, w który wyposaża się fundację rodzinną, będzie mogło stanowić mienie, w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego, należące do fundatora albo fundatorów. Przykładowo mogą to być 

wszelkie aktywa, w tym środki pieniężne, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości 

przeniesione na własność fundacji rodzinnej, udziały i akcje, prawa udziałowe w spółkach prawa 

handlowego w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, a także w podmiotach zagranicznych. Częścią 

majątku będą również zobowiązania fundacji rodzinnej, w tym zobowiązania wobec beneficjenta. Po 

przekazaniu majątku do fundacji, nie będzie to już majątek fundatora.Fundator powinien mieć 

obowiązek wniesienia do fundacji rodzinnej mienia przeznaczonego na realizację jej celów, którego 

wartość wynosi co najmniej 100 000 złotych. Mienie wniesione przez fundatora oraz mienie nabyte 

po utworzeniu fundacji rodzinnej stanowi fundusz operatywny fundacji rodzinnej. Jeżeli wartość 

funduszu operatywnego spadnie poniżej 100 000 złotych, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności 

na uzupełnienie funduszu operatywnego. Fundacja będzie mogła otrzymać darowiznę od osoby innej 

niż fundator, która jest albo byłaby powołania do spadku z ustawy po fundatorze albo jego małżonku, 

wstępnym lub zstępnym. Przez dokonanie darowizny darczyńca nie będzie stawał się fundatorem. 

Ma to umożliwić łączenie majątku, w szczególności w przypadku współwłasności.  

8. Beneficjenci. 



 

 

Krąg beneficjentów fundacji rodzinnej oraz zakres ich uprawnień powinien być ustalany przez 

fundatora. Beneficjentem będą mogły być dwie kategorie podmiotów: osoba fizyczna lub organizacja 

pożytku publicznego. Beneficjentem będzie mógł być także fundator. Wypłata korzyści lub innych 

świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej nie powinna zagrażać wypłacalności fundacji 

rodzinnej wobec jej wierzycieli niebędących beneficjentami fundacji rodzinnej i każdorazowo 

powinna być uzależniona od bieżącej sytuacji finansowej fundacji rodzinnej. W przypadku braku 

możliwości zaspokojenia beneficjentów w pełnej wysokości, organ zarządzający fundacji rodzinnej 

będzie mógł dokonać miarkowania wypłat tak, aby nie pokrzywdzić żadnego z beneficjentów. 

Roszczenie beneficjenta co do pozostałej kwoty nie wygaśnie, lecz będzie zawieszone do czasu 

poprawy sytuacji finansowej fundacji rodzinnej. Co do zasady beneficjent powinien mieć prawo 

wglądu do statutu oraz ksiąg rachunkowych, dokumentów oraz sprawozdań finansowych fundacji 

rodzinnej  

9. Zachowek i świadczenia alimentacyjne.  

Przy uwzględnieniu orzecznictwa w zakresie prawa spadkowego, przesądzona zostanie 

możliwość zrzeczenia się zachowku oraz wprowadzona możliwość rozłożenia na raty, odroczenia 

terminu płatności, a nawet obniżenia wysokości zachowku w przypadku uwzględniania w obliczeniu 

zachowku przedsiębiorstwa. Ponadto, świadczenia otrzymane od fundacji rodzinnej przez 

uprawnionego obniżą wartość zachowku. Fundacja rodzinna będzie mogła odpowiadać za 

zobowiązania alimentacyjne fundatora powstałe po utworzeniu fundacji rodzinnej, gdy egzekucja z 

jego majątku będzie bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność). Roszczenia osób, wobec których 

fundatora obciąża obowiązek alimentacyjny będą zaspokajane w pierwszej kolejności. Nie może to 

jednak prowadzić do pokrzywdzenia beneficjenta, wobec którego na fundatorze ciąży obowiązek 

alimentacyjny.  

10. Podatki.  

Kwestia opodatkowania działalności fundacji rodzinnej powinna uwzględniać cały cykl jej 

funkcjonowania, tj. wnoszenie majątku do fundacji rodzinnej, osiąganie przychodów (dochodów) 

przez fundację rodzinną w okresie jej istnienia, dokonywanie świadczeń na rzecz beneficjentów, a 

także likwidację fundacji rodzinnej. Intencją projektodawcy jest wprowadzenie korzystnej formy 

opodatkowania dla tak postrzeganego funkcjonowania fundacji rodzinnej w polskim systemie 

podatkowym. Podatek od spadków i darowizn: Podatkowi będzie podlegać nabycie przez osoby 

fizyczne od fundacji rodzinnej świadczeń oraz mienia likwidowanej fundacji rodzinnej. Osoby 

najbliższe fundatorowi: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, jak 



 

 

również sam fundator, będą zwolnieni od podatku od nabycia świadczeń oraz mienia likwidowanej 

fundacji, jeżeli przedmiotem świadczenia będzie mienie wniesione do fundacji przez tego fundatora. 

Pozostali nabywcy świadczeń zapłacą podatek w wysokości 19% podstawy opodatkowania. PIT: 

Dochody fundatora oraz beneficjenta otrzymane z fundacji rodzinnej, jako podlegające przepisom o 

podatku od spadków i darowizn, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych. W przypadku natomiast odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w 

spółdzielni, papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, które 

zostały otrzymane przez jej beneficjenta lub fundatora z fundacji rodzinnej, zwolniony od podatku 

dochodowego od osób fizycznych będzie dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego 

podatku od spadków i darowizn przypadającej na te udziały, papiery wartościowe oraz tytuły 

uczestnictwa. CIT: Przychód otrzymany przez fundację rodzinną od fundatora przeznaczony na 

realizację celów tej fundacji oraz fundusz operatywny nie będzie przychodem w rozumieniu ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniesienie mienia do fundacji rodzinnej przez fundatora 

nie będzie się więc wiązało z obciążeniami podatkowymi. Działalność operacyjna (własna) fundacji 

rodzinnej będzie opodatkowana na zasadach ogólnych, jednakże fundacja rodzinna nie będzie 

uprawniona do korzystania z tzw. małego CIT-u.  

11. Zakończenie działalności fundacji rodzinnej 

Projektowane przepisy przewidują mechanizmy zakończenia działania fundacji rodzinnej i jej 

likwidacji zbliżone do rozwiązań znanych w prawie spółek. Fundację można będzie rozwiązać w 

przypadku, gdy sam fundator złoży fundacji oświadczenie o jej rozwiązaniu. Tak samo będzie w 

wypadku decyzji właściwych organów fundacji. W wyjątkowych przypadkach fundację rodzinną 

będzie mógł rozwiązać sąd.  

12. Inne zagadnienia  

W ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ulegnie zmianie 

definicja trustu oraz zasady dostępu do danych o beneficjentach rzeczywistych trustów 

zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. 

Stan: 2.06.21 – Projekt ustawy znajduje się na etapie opiniowania. 

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

Link 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344906/katalog/12774288#12774288


 

 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 

niektórych innych ustaw 

W zakresie umożliwienia przymusowego dochodzenia podatku VAT rozliczanego w 

procedurach szczególnych projektowana ustawa przewiduje dodanie do katalogu dokumentów 

stanowiących podstawę egzekucji administracyjnej również deklaracji wykazującej należność 

pieniężną z tytułu podatku od towarów i usług, złożonej w państwie członkowskim identyfikacji, o 

której mowa w art. 59 ust. 2¬–4, art. 61 i art. 61a rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2011 z 

dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie 

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L nr 77 z 23.3.2011 str. 1, z późn. zm.) 

oraz wyłączenie warunku wszczęcia egzekucji administracyjnej od obowiązku  zamieszczania w tych 

deklaracjach pouczenia, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego i przeslania 

zobowiązanemu upomnienia przez wierzyciela przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. 

Ponadto zaproponowano uzupełnienie elementów tytułu wykonawczego o dane identyfikujące 

zobowiązanego w innym kraju. Określono także sposób wskazywania w tytule wykonawczym kwoty 

zaległości w złotówkach, w przypadku gdy w deklaracji należność jest podana w innej walucie oraz 

zaproponowano pozostawienie przez organ egzekucyjny postanowienie o umorzeniu postępowania 

egzekucyjnego w aktach sprawy. 

Zaproponowania zmiana definicji wynagrodzenia w art. 9 projektu ustawy będzie obejmowała 

wynagrodzenia za pracę oraz innych umów zawartych przez pracodawcę i zobowiązanego, także w 

okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy oraz świadczenia z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacane przez pracodawcę. 

Wierzytelności powtarzające się, które stanowią jedyne źródło dochodu zobowiązanego będącego 

osobą fizyczną, będą podlegały egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. 

Usprawnienie korzystania z Rejestru Należności Publicznoprawnych będzie polegało na 

umożliwieniu automatycznego uzyskiwania danych przez podmioty uprawnione oraz rezygnacji z 

pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do uzyskania 

jej danych.  

W celu uproszczenia etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego 

przewiduje się rezygnację z nadawania przez organ egzekucyjny klauzuli o skierowaniu tytułu 

wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania w 

zakresie obowiązków o charakterze pieniężnym, a także umożliwienie automatycznej weryfikacji 

danych zawartych w tytule wykonawczym z danymi zawartymi w KRS. Zaproponowano 

doprecyzowanie momentu wszczęcia egzekucji administracyjnej w przypadku, gdy pierwszą czynność 



 

 

egzekucyjną jest zajęcie dokonane poprzez sporządzenie protokołu zajęcia lub odbioru dokumentu, 

czy też doręczenie zawiadomienia o zajęciu innemu podmiotowi niż dłużnik zajętej wierzytelności. W 

zakresie elementów dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego przewiduje się wskazywanie numeru 

pierwotnego tytułu oraz rezygnację z podpisywania i podawania danych osoby działającej z 

upoważnienia wierzyciela, która podpisała pierwotny tytuł wykonawczy, analogicznie w zakresie 

dalszego i kolejnego zarządzenia zabezpieczenia.  

W zakresie usprawnienia egzekucji do majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka 

zaproponowano możliwość uzyskiwania przez wierzyciela lub organ egzekucyjny danych małżonka 

zobowiązanego odpowiadającego majątkiem wspólnym, informacji o ustroju małżeńskim oraz majątku 

wspólnym, a także podawania danych małżonka w dokumentach stanowiących podstawę do 

dokonania zajęcia tego majątku. Analogiczne rozwiązania proponuje się w ramach egzekucji z majątku 

obciążonego zastawem skarbowym i hipoteką przymusową. Ponadto zaproponowano przyznanie praw 

zobowiązanego jego małżonkowi w przypadku egzekucji do majątku wspólnego w każdym czasie, zaś 

do czasu ostatecznego załatwienia sprzeciwu małżonka sprzedaży będzie podlegała wyłącznie rzecz 

lub prawo majątkowe wchodzące w skład majątku osobistego zobowiązanego, a środki pieniężne 

uzyskane z egzekucji z majątku wspólnego będą wpłacane na wyodrębniony i oprocentowanym 

rachunek organu egzekucyjnego, będą mogły być sprzedane jedynie ruchomości ulegające szybkiemu 

zepsuciu, a także ruchomości, których przechowywanie powodowałoby wydatki niewspółmierne do 

ich wartości lub powodowałoby znaczne obniżenie jej wartości.  

Usprawnienie postępowania organów egzekucyjnych w przypadku zajęcia rzeczy lub prawa 

majątkowego przez co najmniej dwa organy egzekucyjne będzie polegało na rezygnacji z obowiązku 

zawiadamiania komornika sądowego o sposobie rozliczenia środków pieniężnych w przypadku, gdy nie 

przekazał organowi egzekucyjnemu adnotacji umożliwiającej prowadzenie łącznej egzekucji, a także 

gdy zajęcie to zostanie dokonane w ramach postępowania zabezpieczającego (również zmiana ustawy 

– Kodeks postępowania cywilnego). 

W celu motywowania zobowiązanych do korzystania z obrotu bezgotówkowego w egzekucji 

administracyjnej zaproponowano zróżnicowanie stawki opłaty egzekucyjnej w zależności od 

wyegzekwowania lub uzyskania wpłaty gotówkowej lub bezgotówkowej. W przypadku gotówki 

proponuje się stawkę tej opłaty odpowiednio: 11% i 6 %. Ponadto doprecyzowano przepisy regulujące 

górną wysokość opłaty egzekucyjnej: 40.000 zł oraz 20 000 zł (w zależności od sposobu uzyskania 

kwot), odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego.    

W ramach egzekucji z rachunku bankowego rezygnuje się z obowiązku przetrzymywania przez 

bank środków pieniężnych objętych zajęciem przez 7 dni (zmiana również ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego). Proponuje się także doprecyzowanie realizacji zajęcia rachunku bankowego 



 

 

i rachunku VAT w zakresie przekazywania do organu egzekucyjnego środków pieniężnych dwoma 

odrębnymi przelewami bankowymi. 

Zmiana egzekucji z praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy będzie 

polegała na możliwości wezwania spółki, by należne zobowiązanemu kwoty przekazała organowi 

egzekucyjnemu, w przypadku gdy zajęcie tego prawa nastąpi poprzez przesłanie zawiadomienia o 

zajęciu do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.  

Przepisy ustawy regulujące egzekucję z ruchomości zostaną dostosowane do przepisów 

regulujących ochronę danych osobowych (rezygnacja ze wskazywania w obwieszczeniu o licytacji 

ruchomości oraz w protokole postępowania przetargowego adresu zobowiązanego), a także do prawa 

celnego (ruchomości o nieunijnym statusie celnym nie będą podlegały zajęciu). 

Usprawnienie egzekucji z nieruchomości będzie polegało na zmianie sposobu publikowania 

obwieszczenia o licytacji nieruchomości, zmianie sposobu opisu i oszacowania nieruchomości oraz 

będzie wygasał z mocy prawa zakaz zbywania i obciążania nieruchomości, w przypadku sprzedaży 

egzekucyjnej. Dodatkowo katalog osób wyłączonych z licytacji nieruchomości dostosowano do 

przepisów o egzekucji z ruchomości (doprecyzowano również pojęcie pracownika obsługującego organ 

egzekucyjny). 

Zmiana przedawniania kosztów upomnienia będzie polegała na przyjęciu, że koszty 

upomnienia będą przedawniały się wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej objętej tym 

upomnieniem. Jeżeli w upomnieniu ujęto więcej niż jedną należność pieniężną, koszty upomnienia 

będą się przedawniały wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej o najwcześniejszym terminie, zaś 

zmiana dotycząca podejmowania czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych 

będzie polegała na rezygnacji z ujmowania zmiennej wartości kwoty odsetek, od której uzależnia się 

podjęcie tych czynności. 

Wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej będzie 

następowało w przypadku niedotrzymania terminu płatności trzech rat (rezygnacja z trzech kolejnych 

rat) – zmiana ustawy Ordynacja podatkowa. Analogiczne rozwiązania będą zaproponowane w zakresie 

wygaśnięcia postanowienia o rozłożeniu na raty kosztów egzekucyjnych. Ponadto zaproponowano 

przeniesienie do działu III ustawy – Ordynacja podatkowa przepisów art. 259 tej ustawy (dział IV) w 

zakresie wygaśnięcia decyzji o uldze w spłacie zobowiązań podatkowych. 

Stan: 5.08.21 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

 Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkami. 

 Link 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340401/katalog/12738401#12738401


 

 

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

zadań Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane na obszarze całego kraju 

lub jego części przez naczelników urzędów skarbowych, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich 

działania 

W obecnym stanie prawnym kontrola podatkowa oraz czynności sprawdzające są 

wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze ich właściwości, uregulowanym w 

załączniku nr 2 do rozporządzenia 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. z 2017 r., poz. 393, z późn. zm.).  

Jednakże w celu usprawnienia działań Krajowej Administracji Skarbowej i podniesienia jej 

efektywności w zakresie wykonywanych zadań ustawowych, zachodzi potrzeba rozszerzenia 

wykonywania kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających przez naczelników urzędów 

skarbowych na obszar całego województwa, w którym ww. organy podatkowe mają swoje siedziby. 

Zasadne jest wydanie, zgodnie z delegacją zawartą w art. 11 ust. 5a ustawy z dnia 16 listopada 

2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.), rozporządzenia 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie określenia zadań Krajowej Administracji 

Skarbowej, które mogą być wykonywane na obszarze całego kraju lub jego części przez naczelników 

urzędów skarbowych, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania, na podstawie którego 

naczelnicy urzędów skarbowych uzyskają uprawnienie do wykonywania, na obszarze całego 

województwa, w którym znajduje się siedziba danego naczelnika urzędu skarbowego, zadań 

wykonywania kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających. Przy czym projektowane 

rozporządzenie nie będzie miało zastosowania do tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. 

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie umożliwi optymalne wykorzystanie zasobów 

kadrowych w komórkach kontroli podatkowej i czynności sprawdzających w urzędach skarbowych na 

obszarze działania izby administracji skarbowej. Ponadto rozporządzenie to powinno wyeliminować 

ryzyko spiętrzenia działań obejmujących kontrole podatkowe i czynności sprawdzających w jednym 

urzędzie skarbowym w ramach danego województwa, co pozwoli lepiej zarządzać kontrolą podatkową 

i czynnościami sprawdzającymi jako następstwem procesu analitycznego przeprowadzanego z 

poziomu izby administracji skarbowej. 

Stan: 12.08.21 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień. 



 

 

 Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po dniu ogłoszenia. 

 Link 

 

 Projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej 

Projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej ma przede wszystkim na celu implementację 

art. 1 pkt 19, art. 1 pkt 25 lit b i art. 1 pkt 42 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 

z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania 

wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz 

zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L nr 156 z 19.06.2018 r., str. 43), 

zwanej dalej „dyrektywą 2018/843”. Państwa członkowskie mają czas na ustanowienie 

„scentralizowanych automatycznych mechanizmów”, o których mowa w ww. przepisach, do dnia 10 

września 2020 r. Zgodnie z ww. przepisami unijnymi te „scentralizowane automatyczne mechanizmy”, 

takie jak centralne rejestry lub centralne systemy wyszukiwania danych elektronicznych, mają 

umożliwić terminową identyfikację dowolnej osoby fizycznej lub prawnej posiadającej lub 

kontrolującej rachunki płatnicze oraz rachunki bankowe identyfikowane za pomocą IBAN, a także 

skrytki depozytowe w instytucji kredytowej na terytorium kraju. W obecnym stanie prawnym brak jest 

jednolitego rozwiązania, umożliwiającego szybki i łatwy dostęp do pełnych i wiarygodnych informacji 

o miejscu przechowywania środków pieniężnych i innych, płynnych aktywów, zwłaszcza takich, które 

mogą mieć związek z przestępstwem. Istniejące rozwiązania, tj.:  

• informacje gromadzone przez organy podatkowe na podstawie art. 82 § 2 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.),  

• Centralna Informacja o Rachunkach (CIR), funkcjonująca na podstawie art. 92bb ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.),  

• informacje gromadzone przez izbę rozliczeniową na podstawie art. 119zp ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,  

umożliwiają jedynie pozyskiwanie informacji o rachunkach bankowych i rachunkach w 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Przy czym w przypadku pierwszego 

instrumentu są to informacje wyłącznie o rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej na terenie RP, a w drugim – wyłącznie o rachunkach osób fizycznych. CIR 

(funkcjonujący w ramach systemu teleinformatycznego OGNIVO, administrowanego przez KIR S.A.) 

umożliwia odpytywanie poszczególnych banków i SKOK-ów i nie posiada funkcjonalności dokonywania 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344405/katalog/12771133#12771133


 

 

analiz danych hurtowych pod kątem ewentualnego typowania rachunków mogących mieć związek z 

przestępstwem. W ramach systemu OGNIVO funkcjonują jeszcze 2 moduły tzw. komercyjne (tj. moduł 

zapytań o rachunki bankowe dłużników i moduł do obsługi sądów i prokuratur), umożliwiające 

organom administracji publicznej uzyskiwanie na wniosek informacji objętych tajemnicą bankową. 

Jednak z posiadanych informacji wynika, że o ile do CIR podłączonych są obecnie wszystkie banki i 

SKOK-i, to do modułów komercyjnych już nie wszystkie. Należy ponadto podkreślić, że środki pieniężne 

i inne płynne aktywa mogą być przechowywane również przez inne podmioty, w szczególności 

instytucje finansowe (np. krajowe instytucje płatnicze, firmy inwestycyjne), a nie tylko banki czy SKOK-

i. W związku z tym, powyższe instytucje zmuszone są do odpowiadania na wielokrotne pytania 

organów administracji publicznej zadawane w celu pozyskania pełnej informacji. Dla obu stron są to 

działania czasochłonne i kosztowne, a także nie gwarantujące mimo wszystko kompleksowości 

pozyskiwanych w ten sposób informacji. Uchwalenie ustawy o Systemie Informacji Finansowej dałoby 

podstawę do realizacji zadania p.t. „Utworzenie rejestru zwiększającego bezpieczeństwo 

funkcjonowania rynku finansowego w zakresie informacji o rachunkach bankowych, umowach 

ubezpieczeń z elementami inwestycyjnymi, a także innych produktach służących gromadzeniu, 

przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych oraz zapewnienie dostępu do niego 

organom ścigania i innym właściwym podmiotom”, przypisanego do celu szczegółowego nr 1 – 

„Wzmocnienie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej” wskazanego w „Programie 

przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020”. Program ten został 

przyjęty Uchwałą nr 181 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. 

Celem projektowanego aktu prawnego jest utworzenie Systemu Informacji Finansowej (SInF) 

służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych 

rachunkach (zdefiniowanych w tym projekcie szeroko, obejmujących rachunki bankowe, rachunki w 

SKOK, rachunki płatnicze w innych podmiotach, rachunki papierów wartościowych oraz rachunki 

zbiorcze wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi), jak również o umowach o 

udostępnieniu skrytek sejfowych. Informacje z SInF będą wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań 

ustawowych sądów, prokuratury, właściwych służb – Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Generalnego Inspektora Informacji 

Finansowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Proponowane rozwiązanie m.in.:  

 zmniejszy koszty funkcjonowania oraz obciążenia biurokratyczne organów administracji 

publicznej oraz instytucji finansowych i innych podmiotów gospodarczych;  



 

 

 usprawni działanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i innych organów 

administracji publicznej uprawnionych do uzyskiwania informacji z SInF;  

 zwiększy kontrolę nad realizowanymi działaniami służb w zakresie pozyskiwania informacji o 

rachunkach;  

 ułatwi lokalizowanie składników majątkowych w związku z postępowaniami prowadzonymi 

przez enumeratywnie określone podmioty (służby, sądy i innego rodzaju organy publiczne) przy 

zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów określających procedurę takiego dostępu;  

 umożliwi prowadzenie analizy proaktywnej, polegającej na analizie danych hurtowych 

gromadzonych w systemie w celu typowania tych rachunków, które mogą być wykorzystywane do 

działalności przestępczej. 

Stan: 29.06.21 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień. 

 Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po dniu ogłoszenia. 

 Link 

 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw 

Projektowana ustawa ma na celu określenie zasad emisji instrumentów kapitałowych 

kwalifikowanych do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich oraz środków własnych 

zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w tym emisji obligacji kapitałowych jako nowej 

kategorii obligacji przez te podmioty rynku finansowego, zgodnie z  właściwymi przepisami prawa Unii 

Europejskiej.  

Projektowane rozwiązania zmierzają przede wszystkim do zniesienia barier w odniesieniu do 

emisji instrumentów, które będą mogły być zaliczane do tzw. kapitału dodatkowego Tier I i Tier II oraz 

klasyfikowane do środków własnych jako pozycje tzw. podstawowych środków własnych kategorii 1, 

kategorii 2 i kategorii 3 – w przypadku podmiotów sektora ubezpieczeniowego. Proponuje się również 

doprecyzowanie istniejących rozwiązań prawnych, a także określenie kręgu emitentów uprawnionych 

do emisji instrumentów, które mogą być zaliczane do ich funduszy własnych albo środków własnych.   

Ostrożnościowe wymogi kapitałowe dla banków i domów maklerskich są regulowane w tzw. 

pakiecie CRD  IV/CRR, który obejmuje: dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 

26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz 

nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i  firmami inwestycyjnymi, zmieniającą 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341005/katalog/12744267#12744267


 

 

dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE  (Dz. Urz. UE L 176 z 

27.06.2013, str. 338) (dyrektywa CRD IV); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

575/2013 z  dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych 

i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, 

str. 1, z późn. zm.) (rozporządzenie CRR). 

Pakiet CRD IV/CRR,  uwzględnia zasady uzgodnione na poziomie międzynarodowym w ramach 

tzw. Bazylei III.  Ustanawia nową strukturę kapitałów instytucji finansowych, która opiera się na 

dotychczasowym podziale kapitału na kategorie (Tiers), ale jednocześnie doprecyzowuje cechy, jakie 

muszą posiadać poszczególne rodzaje instrumentów, żeby mogły zostać zakwalifikowane do funduszy 

własnych. Przyczynia się to do istotnego podniesienia jakości składników funduszy własnych i ich 

możliwości absorbcji strat. Przepisy pakietu umożliwiają także kwalifikację instrumentów finansowych 

o charakterze hybrydowym do funduszy własnych. 

Zasady wykonywania działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w Unii Europejskiej oraz 

zasady sprawowania nadzoru grupowego określa: 

-dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

(Wypłacalność II) (Dz. U. UE. z 2009 r. Nr 335, str. 1, z późn. zm.) (dyrektywa Wypłacalność II), 

-rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. 

uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania 

i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. U. UE. L. z 2015 r. 

Nr 12, str. 1, z późn. zm.) (rozporządzenie 2015/35).  

 

Przepisy dyrektywy Wypłacalność II i rozporządzenia 2015/35 określają m.in. wymogi 

kapitałowe dla podmiotów rynku ubezpieczeniowego i  zasady klasyfikacji środków własnych do 

poszczególnych kategorii,  a także limity ilościowe dla kwot pozycji środków własnych klasyfikowanych 

do poszczególnych kategorii.  

Dyrektywa Wypłacalność II została implementowana do krajowego porządku prawnego 

ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 895). Przepisy europejskie i przepisy prawa polskiego odnoszące się do zakładów ubezpieczeń i 

zakładów reasekuracji umożliwiają tym podmiotom emisję długu podporządkowanego w formie 



 

 

obligacji w celu ich zakwalifikowania do środków własnych jako pozycje podstawowych środków 

własnych. Przepisy obowiązującej ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1208) nie przewidują emisji instrumentów finansowych posiadających cechy, które pozwoliłyby na ich 

zakwalifikowane do kapitału dodatkowego Tier I zgodnie z rozporządzeniem CRR lub środków własnych 

kategorii 1 zgodnie z rozporządzeniem 2015/35.  

Zespół Roboczy Rady Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów (jego 

uczestnikami, oprócz przedstawicieli Ministerstwa Finansów, byli przedstawiciele Komisji Nadzoru 

Finansowego, Narodowego Banku Polskiego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz 

reprezentanci sektora bankowego i sektora ubezpieczeniowego) dokonał analizy rozwiązań prawnych 

dotyczących instrumentów finansowych, które mogły być zaliczane do odpowiednich kategorii kapitału 

regulacyjnego instytucji finansowych. Projekt ustawy odzwierciedla wyniki prac Zespołu, które zostały 

zakończone w  lutym 2020 r.  

Przyjęte w projekcie rozwiązania tworzą podstawy prawne do emitowania przez banki, domy 

maklerskie, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji instrumentów kapitałowych wyposażonych 

w mechanizm absorbcji strat i pozwalają tym podmiotom rynku finansowego na pozyskanie 

dodatkowego kapitału regulacyjnego, zgodnie z wymogami prawa UE.  

Projektowane rozwiązania mają przede wszystkim na celu umożliwić bankom zasilanie 

kapitałów regulacyjnych wskazanymi instrumentami kapitałowymi. Ich wprowadzenie może wpłynąć 

na dostosowanie podmiotów rynku finansowego do konieczności spełnienia minimalnego wymogu 

funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (tzw. MREL). Niezbędne jest 

zatem umożliwienie bankom korzystania z innych dostępnych form finansowania, tj. przez emisję 

instrumentów, które zgodnie z rozporządzeniem CRR mogą być zaliczane do funduszy własnych. 

Przeprowadzone analizy wykazały, iż obligacje kapitałowe mogą  być uznane za dobry 

instrument dywersyfikujący portfel podporządkowanego długu zakładu ubezpieczeń i zakładu 

reasekuracji. Usunięcie istniejących barier i wprowadzenie możliwości zaliczenia odpowiedniej 

kategorii instrumentów kapitałowych jako dodatkowych składników funduszy własnych lub środków 

własnych instytucji finansowych przyczyni się do zwiększenia bazy kapitałowej banków, domów 

maklerskich, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz może pozytywnie oddziaływać na ich 

konkurencyjność i poziom stabilności finansowej. Zwiększenie możliwości pozyskiwania przez 

podmioty krajowe finansowania dłużnego w celu zakwalifikowania go do składników funduszy 

własnych (w przypadku banków oraz domów maklerskich) albo do środków własnych jako pozycje 



 

 

podstawowych środków własnych (w przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji) 

wymaga dokonania zmian:  

-w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, przez: 

-wprowadzenie zasad emisji obligacji kapitałowych spełniających wymogi art. 52 i art. 63 

rozporządzenia CRR oraz art. 71, art. 73 i art. 77 rozporządzenia delegowanego 2015/35. Obligacje 

kapitałowe wyposażone zostały przede wszystkim w mechanizm warunkowej zamiany na akcje lub 

umorzenia wartości nominalnej (write down) w przypadku wystąpienia określonego w warunkach 

emisji zdarzenia inicjującego, na zasadach określonych w rozporządzeniu CRR lub rozporządzeniu 

delegowanym 2015/35, 

-określenie katalogu emitentów uprawionych do emisji obligacji kapitałowych (bank krajowy, 

dom maklerski, krajowy zakład ubezpieczeń, krajowy zakład reasekuracji); 

-w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.) 

przez: 

-wprowadzenie wymogu podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie emisji 

instrumentów kapitałowych oraz uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, 

-wprowadzenie możliwości upoważnienia zarządu banku do określenia warunków emisji w -

zakresie określonym przez walne zgromadzenie,  

-określenie zasad dla pożyczki podporządkowanej spełniającej wymogi art. 52 rozporządzania 

CRR, 

-wyłączenie kategorii bankowych papierów wartościowych z instrumentów kapitałowych; 

-w ustawie  z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 

89, z późn. zm.) przez: 

-określenie zasad kwalifikacji instrumentów kapitałowych i pożyczek podporządkowanych jako 

instrumentów dodatkowych w Tier I i Tier II domów maklerskich,  

-wprowadzenie zmian dotyczących emisji instrumentów kapitałowych analogicznych jak w 

Prawie bankowym; 



 

 

-w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przez 

wprowadzenie zmian dotyczących emisji instrumentów kapitałowych analogicznych jak w Prawie 

bankowym i zasad dla pożyczki podporządkowanej;  

-w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, z późn. 

zm.), m.in. przez doprecyzowanie hierarchii wierzytelności i ich zaspokojenia;  

-w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505,  

z późn. zm.), przez wprowadzenie kompetencji walnego zgromadzenia do podjęcia uchwały w sprawie 

emisji obligacji kapitałowych. 

Stan: 21.07.21 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień. 

 Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po dniu ogłoszenia. 
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