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VAT 

PROJEKTY 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania 

W związku z planowanym rozszerzeniem objęcia bezwzględnym obowiązkiem 

ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących automatycznej sprzedaży, w 

pierwszej kolejności automatycznych i samoobsługowych myjni samochodowych, istnieje konieczność 

dostosowania regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w 

sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania do wymagań związanych z tego typu 

działalnością. 

Projekt rozporządzenia zmieniającego wprowadza regulacje dostosowujące wymagania 

techniczne do warunków środowiskowych jakie panują w myjniach samochodowych, tj. duża wilgoć, 

brak obsługi. Regulacje przewidują możliwość rezygnacji z obowiązku umieszczania drukarki w kasie 

rejestrującej do obsługi myjni. 

Stan: 16.09.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

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

 Link 

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351304


Przegląd zmian w podatkach 

 

04 

 

Akcyza i cło  

PROJEKTY 

 Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. 

Przedkładany projekt ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.). Celem projektu jest wprowadzenie regulacji 

umożliwiającej kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji 

z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy, bez 

konieczności zakończenia procedury zawieszenia poboru w stosunku do wyrobów akcyzowych 

znajdujących się w tym składzie podatkowym. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku zbycia 

prawa własności nieruchomości, na której znajduje się skład podatkowy, na rzecz nabywcy, który w 

tym samym miejscu będzie prowadzić swój skład podatkowy.  

Proponowana regulacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podmiotów prowadzących 

działalność w formie składu podatkowego, sygnalizujących brak możliwości kontynuacji działalności w 

składzie podatkowym przez inny podmiot, niebędący następcą prawnym dotychczasowego podmiotu 

prowadzącego skład podatkowy. Trudności dotyczą zwłaszcza działalności prowadzonej w składach 

podatkowych typu produkcyjnego, w których, w związku z koniecznością zakończenia działalności i 

rozliczenia się z podatku akcyzowego w wyniku zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, 

trzeba przerwać cały proces produkcji.  

Obecnie obowiązujące przepisy co do zasady nie zezwalają na kontynuację działalności w 

składzie podatkowym przez inny podmiot niż dotychczasowy prowadzący skład podatkowy, bowiem 

zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym z dniem cofnięcia 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego następuje zakończenie procedury zawieszenia 

poboru akcyzy. Oznacza to, że w przypadku cofnięcia, na wniosek podmiotu prowadzącego skład 

podatkowy zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w związku z zakończeniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie 

podatkowym powstaje zobowiązanie podatkowe i należy zapłacić należną akcyzę. Podmiot, który 

chciałby „przejąć” ten skład podatkowy wraz z wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszenia 

poboru akcyzy nie ma takiej możliwości –  wyjątek od tej zasady dotyczy jedynie następców prawnych. 

Obecne rozwiązania mogą zatem stanowić barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym zmiana podmiotu 

prowadzącego skład podatkowy wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, z wyłączeniem w szczególności następców prawnych lub podmiotów przekształconych 

w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub 

prawa i obowiązki, określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1540)., tj. z wyłączeniem sytuacji, w których dochodzi do sukcesji podatkowej. 

Następstwo prawne (sukcesja praw i obowiązków) w prawie podatkowym to wstąpienie we 

wszystkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika (poprzednika 

prawnego), w tym również nabyte na mocy decyzji wydawanych na podstawie regulacji podatkowych. 

Instytucja ta związana jest ze zdarzeniami prawnymi określanymi jako: łączenie (zawiązanie), przejęcie, 

przekształcenie, podział. Przepisy normujące następstwo prawne należy traktować jako 

wprowadzające do prawa podatkowego zasadę sukcesji generalnej (uniwersalnej), doznającą 

ograniczeń jedynie w przypadkach, o których mowa w art. 93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa. Sukcesja podatkowa jest możliwa jedynie w przypadku, jeżeli dojdzie do 

następstwa prawnego, co oznacza wstąpienie w sytuację prawną dotychczasowego podatnika.  

Podkreślić należy, że sukcesja podatkowa, do której odnosi się także regulacja zawarta w 

ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r.  o podatku akcyzowym, ma zastosowanie jedynie w sytuacjach wprost 

wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Do sukcesji praw i 

obowiązków dochodzi w związku z tym jedynie w sytuacji: połączenia (art. 93 § 1), przejęcia (art. 93 § 

2), przekształcenia (art. 93a) oraz podziału (art. 93c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa). W innych przypadkach zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy wymaga 

cofnięcia zezwolenia akcyzowego dotychczasowemu podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy i 

wydania nowego zezwolenia akcyzowego nowemu podmiotowi. Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego wiąże się z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do 

wszystkich wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym w dniu cofnięcia 

zezwolenia, co oznacza konieczność zapłaty akcyzy od tych wyrobów.  

Regulacje zaproponowane w projekcie pozwolą, we wszystkich przypadkach, w których nie 

mamy do czynienia z sukcesją podatkową uniwersalną przewidzianą w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Ordynacja podatkowa, na „przejęcie” składu podatkowego przez inny podmiot, bez konieczności 

likwidacji działalności prowadzonej w przejmowanym składzie i zapłaty akcyzy od wyrobów 

akcyzowych znajdujących się w tym składzie. Zaproponowane rozwiązania zapewnią ciągłość 
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prowadzenia działalności w składzie podatkowym, w tym stosowania procedury zawieszenia poboru 

akcyzy, w szczególności w przypadku składu podatkowego typu produkcyjnego. 

Mianowicie, proponuje się dodanie w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r.  o podatku akcyzowym 

regulacji (projektowany art. 44a)która określa, że w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego i kontynuowania działalności przez inny podmiot w miejscu albo w  części miejsca, 

w którym prowadzony był ten skład - nie nastąpi zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w 

stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym, stanowi ona wyjątek od 

zasady przewidzianej w art. 44 tej ustawy. Zaproponowane regulacje umożliwią kontynuowanie 

działalności przez inny podmiot na podstawie nowego zezwolenia albo zmienionego zezwolenia. 

Zmiana zezwolenia będzie wystarczająca w przypadku, w którym podmiot kontynuujący działalność 

prowadzi już skład podatkowy, który jest zlokalizowany w takim miejscu, że możliwe jest rozszerzenie 

jego granic o  miejsce albo część miejsca, w którym prowadzony jest skład na podstawie zezwolenia, 

które zostanie cofnięte.  

Proponuje się aby w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego nie 

dochodziło do zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do wyrobów akcyzowych 

znajdujących się w tym składzie podatkowym, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 

1) w miejscu prowadzenia składu podatkowego albo w części miejsca, w którym jest 

prowadzony skład podatkowy, będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot na podstawie 

nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego albo zmienionego zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego przez rozszerzenie dotychczasowego miejsca prowadzenia składu 

podatkowego - obowiązującego od dnia następującego po dniu cofnięcia tego zezwolenia; 

2) podmiot prowadzący skład podatkowy, w miejscu jego prowadzenia albo w części miejsca, 

w którym będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot, sporządzi na dzień, w którym 

nastąpi cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, nie później niż w dniu 

następującym po tym dniu, wykaz wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy znajdujących się w miejscu prowadzenia tego składu podatkowego albo w jego części, w której  

będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot, określający ilości wyrobów akcyzowych oraz 

kwotę akcyzy, która przypadałaby do zapłaty gdyby te wyroby nie były objęte procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy oraz niezwłocznie powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o 

sporządzeniu tego wykazu; 
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3) podmiot, któremu zostało wydane nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego 

albo zmienione zezwolenie  na prowadzenie składu podatkowego w dniu, w którym zacznie 

obowiązywać to nowe albo zmienione zezwolenie - powiadomi właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego, że wszystkie wyroby akcyzowe objęte wykazem, znajdują się w prowadzonym przez niego 

składzie podatkowym oraz niezwłocznie dokona wpisów wyrobów akcyzowych objętych wykazem do 

prowadzonej ewidencji wyrobów akcyzowych. Jeżeli dzień, w którym zacznie obowiązywać nowe albo 

zmienione zezwolenie przypadał będzie w dzień wolny od pracy odpowiednie zastosowanie znajdą 

przepisy Ordynacji podatkowej i warunek ten zostanie spełniony, jeżeli podmiot powiadomi 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wszystkie wyroby akcyzowe objęte wykazem, znajdują 

się w prowadzonym przez niego składzie podatkowym w dniu następującym po dniu lub dniach 

wolnych od pracy. 

W przypadku spełnienia powyższych warunków nie dojdzie do zakończenia procedury 

zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do wyrobów akcyzowych ujętych w wykazie, który stanowił 

będzie dokument „zdawczo-odbiorczy”, na podstawie którego wyroby akcyzowe objęte procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy zostaną wprowadzone do ewidencji składu podatkowego prowadzonego 

przez nowy podmiot. W stosunku do wyrobów akcyzowych nie ujętych w wykazie procedura 

zawieszenia poboru akcyzy zostanie zakończona, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.  o 

podatku akcyzowym. 

Regulacje dodane w art. 48 są niezbędne dla realizacji postanowień art. 44a. Do dnia cofnięcia 

zezwolenia na prowadzenie przejmowanego składu podatkowego tytuł prawny do korzystania z 

miejsca, w którym prowadzony jest „przejmowany” skład podatkowy powinien posiadać podmiot 

prowadzący ten skład. Podmiot „przejmujący” skład podatkowy może i powinien posiadać tytuł prawny 

do korzystania z miejsca albo części miejsca, w którym jest prowadzony „przejmowany” skład 

podatkowy dopiero na dzień, od którego zacznie obowiązywać nowe albo zmienione zezwolenie. 

Podmiot ten powinien przekazać tytuł prawny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego 

niezwłocznie po jego uzyskaniu.  

W regulacji dodawanej w art. 52 przewidziano w przypadku, o którym mowa w art. 44a, 

obowiązek zawarcia we wniosku o cofnięcie zezwolenia informacji, że w miejscu albo w części miejsca, 

w którym  jest prowadzony skład podatkowy będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot.  

W związku z wprowadzaną w art. 44a regulacją proponuje się również wprowadzenie zmiany 

do art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym polegającej na dodaniu nowego ust. 

3b, zgodnie z którym na wniosek podmiotu, który będzie prowadził skład podatkowy w miejscu albo w 
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części miejsca, w którym jest prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot, właściwy naczelnik 

urzędu skarbowego przyjmuje zabezpieczenie akcyzowe w kwocie pokrywającej zabezpieczenie 

akcyzowe w wymaganej wysokości, złożone zamiast tego podmiotu lub łącznie z tym podmiotem przez 

podmiot prowadzący aktualnie w danym miejscu skład podatkowy, który złożył wniosek o cofnięcie 

dotychczasowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w tym miejscu. Możliwość złożenia 

takiego zabezpieczenia ograniczono, analogicznie do innych zapisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym (art. 63 ust. 3 i ust. 3a) do form przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 1-3, tj. gotówki, 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz czeku. Jednocześnie spod takiego zabezpieczenia 

wyłączono możliwość zabezpieczenia powstałych lub mogących powstać zobowiązań podatkowych 

albo powstałych lub mogących powstać zobowiązań podatkowych oraz opłaty paliwowej od wyrobów 

akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub 

przemieszczanych z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie. W tym zakresie 

wymagane będzie złożenie osobnego zabezpieczenia przez podmiot, który będzie prowadził skład 

podatkowy w miejscu gdzie jest prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot.  

Należy zauważyć, że przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia 

poboru akcyzy zastosowanie mają przepisy Dyrektywy Rady 2008/118/WE. Określają one katalog 

podmiotów uprawnionych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego zamiast podmiotu zobowiązanego 

(art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.  o podatku akcyzowym), przez co rozszerzenie katalogu 

podmiotów w tym przypadku nie jest możliwe. W pozostałym zakresie (innym niż przemieszczanie w 

procedurze zawieszenia poboru akcyzy) kwestię złożenia zabezpieczenia akcyzowego przez podmiot 

inny niż podmiot zobowiązany państwa członkowskie mogą  regulować samodzielnie, według swoich 

zasad. 

Wyjaśnić również należy, iż przyjęcie zaproponowanego w ust. 3b rozwiązania nie wyłącza w 

przyszłości możliwości ubiegania się przez podmiot, który będzie prowadził skład podatkowy w miejscu 

albo w części miejsca, w którym dotychczas był prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot, ze 

zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r.  o podatku akcyzowym lub uzyskania zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, 

o której mowa w art. 65 ust. 8 tej ustawy, przyjmowanego dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań 

podatkowych albo wykonania zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej 

przez ten podmiot, jeżeli zostaną spełnione określone w ustawie warunki wymagane do uzyskania 

takiego zwolnienia/zgody. 
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W związku z wprowadzeniem w art. 63 regulacji oznaczonej jako ust. 3b, odpowiedniej 

modyfikacji wymagał ustęp 6 tego artykułu. W art. 63 ust. 6 jest bowiem mowa o tym, że gdy zamiast 

podmiotu zobowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego zabezpieczenie to składa inny 

podmiot, to odpowiada on całym swoim majątkiem za zobowiązanie podatkowe podmiotu 

obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz opłatę paliwową, do której zapłaty jest 

obowiązany ten podmiot, wraz z odsetkami za zwłokę, solidarnie z tym podmiotem, do wysokości 

kwoty złożonego zabezpieczenia akcyzowego.  

Zaproponowane rozwiązania są oczekiwane przez przedsiębiorców, którzy prowadzą 

działalność w składzie podatkowym i chcą ją zakończyć oraz przedsiębiorców, którzy chcą przejąć i 

kontynuować prowadzenie tej działalności. Rozwiązania te wychodzą naprzeciw podatnikom i są dla 

nich korzystne. Ponadto nie występuje tu sytuacja alokowania czasu koniecznego na przygotowanie 

się do nowych regulacji ani po stronie administracji skarbowej ani po stronie przedsiębiorców. W 

związku z powyższym, dopuszczalnym i uzasadnionym jest wejście w życie projektowanej ustawy z 

dniem następującym po dniu ogłoszenia, z pominięciem dodatkowego vacatio legis. Jednocześnie 

wskazać należy, że część funkcjonujących w kraju składów podatkowych ma znaczenie strategiczne dla 

państwa z uwagi na posiadają infrastrukturę i charakter prowadzonej działalności i musi zachować 

ciągłość tej działalności bez względu na przekształcenia własnościowe. W związku z tym należy uznać, 

że ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady 

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.  

Proponowane rozwiązania likwidują trudności w zakresie „przejęcia” składu podatkowego, 

eliminując szereg praco- i kosztochłonnych działań po stronie firm poszerzających swoje składy 

podatkowe lub kontynuujących (w miejsce poprzednika) działalność w reżimie składu podatkowego w 

sposób nieprzerwany, co może być szczególnie ważne u przedsiębiorców prowadzących działalność w 

trybie ciągłym. Z tych przyczyn należy uznać, że skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne 

proponowanych zmian będą pozytywne zarówno z punktu widzenia podatników ułatwiając ich 

funkcjonowanie, jak i szerzej - dla Skarbu Państwa zasilanego daninami publicznymi będącymi efektem 

działań dobrze prosperujących przedsiębiorstw. 

Stan: 20.09.21 – Przekazano ustawę do Senatu. 

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

 Link 

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1188.html
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 Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla 

paliw stałych 

Projekt rozporządzenia wypełnia upoważnienie do wydania aktu wykonawczego na podstawie 

art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694 i 1093). Podstawowym celem projektu jest realizacja rekomendacji w 

zakresie koniecznych zmian legislacyjnych wynikających  

z przeglądu, o którym mowa w art. 3a ust. 2a ww. ustawy. W myśl tego przepisu co najmniej raz na 2 

lata, minister właściwy ds. energii w porozumieniu z ministrem właściwym ds. klimatu oraz ministrem 

właściwym ds. gospodarki dokonuje przeglądu wymagań jakościowych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 2. Obecnie obowiązującym aktem prawnym wydanym na podstawie 

powyższych przepisów jest rozporządzenie Ministra Energii  

z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1890).  

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127) przegląd został 

wykonany po raz pierwszy do dnia 1 lipca 2021 roku. Zespół do spraw przeglądu wymagań 

jakościowych dla paliw stałych, powołany zarządzeniem Ministra Klimatu  

i Środowiska z dnia 23 października 2020 r., pod przewodnictwem Sekretarza Stanu w Ministerstwie 

Klimatu i Środowiska, w składzie Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste 

Powietrze” oraz przedstawiciele: ministra właściwego do spraw klimatu, ministra właściwego do spraw 

gospodarki, ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, ministra właściwego do spraw 

zdrowia oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów opracował rekomendacje dla ministra właściwego do spraw energii i klimatu w 

zakresie koniecznych lub zalecanych zmian legislacyjnych wynikających z przeglądu. Na podstawie 

analiz przeprowadzonych w ramach prac zespołu, w tym postulatów strony społecznej zgłoszonych w 

czasie przeprowadzonych wysłuchań publicznych oraz stanowisk Członków Zespołu - biorąc pod uwagę 

stan wiedzy technicznej wynikający z badań paliw stałych, a także doświadczeń w ich stosowaniu, ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeby poprawy jakości powietrza, w tym ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza - Zespół zarekomendował potrzebę zmiany przepisów rozporządzenia 

Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. 
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Zatem przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie rekomendacji w zakresie 

koniecznych zmian legislacyjnych wynikających z przeglądu, o którym mowa w art. 3a ust. 2a ww. 

ustawy. 

W celu poprawy stanu środowiska, w szczególności jakości powietrza, zdrowia i życia Polaków 

w projekcie rozporządzenia zaproponowano zmianę niektórych parametrów – wymagań jakościowych 

dla paliw stałych, określonych w załączniku do rozporządzenia. 

W stosunku do obowiązującego rozporządzenia proponuje się wprowadzenie następujących 

zmian: 

1) połączenie dotychczasowej tabeli nr 1 i 2 ze względu na określenie parametrów jakościowych 

dla sortymentów grubych. Wartości dla obydwu tabel różniły się wyłącznie w pozycji wymiar ziarna 

odpowiednio 63-200 mm i 25-80 mm; 

2) zaostrzenie parametru zawartości siarki całkowitej w dotychczasowej Tabeli nr 1, nr 2 oraz nr 3 

(w projekcie w Tabeli nr 1 i 2) –z poziomu 1,7 % do poziomu 1,2%; 

3) zaostrzenie parametru zawartości popiołu w dotychczasowej Tabeli nr 3 (w projekcie w Tabeli 

nr 2) –z poziomu 14,00% do poziomu 12,00%; 

4) zaostrzenie parametru zawartości siarki całkowitej w dotychczasowej Tabeli nr 4 i nr 5 (w 

projekcie w Tabeli nr 3 i 4) –z poziomu 1,20% do poziomu 1,00%; 

5) w tabeli nr 3 (poprzednio  tabela nr 4), proponuje się zmianę wymaganych parametrów węgla 

typu ekogroszek do standardów spójnych z normą przenoszącą normę europejską EN303-5:2012 

„Kotły grzewcze-Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem 

paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”; 

6) zmianę nazwy „ekogroszek” i „ekomiał” w dotychczasowych Tabelach nr 4 i 5; 

7) w dotychczasowej tabeli nr 5, a obecnie tabeli nr 4, proponuje się określenie dolnego parametru 

wymiaru ziarna powyżej 3 mm i ilości podziarna poniżej 15 %; 

8) usunięcie dotychczasowej tabeli nr 6; 

9) zmiany dotyczące dotychczasowej tabeli nr 9 (w projekcie Tabela nr 7). 

Wprowadzenie zaostrzonych parametrów jakościowych dla paliw stałych pozytywnie wpłynie 

na poprawę stanu środowiska, w szczególności jakość powietrza, poprzez ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń powietrza, jak również gazów cieplarnianych.  

Wprowadzenie zaostrzonych wymagań jakościowych dla paliw stałych regulowanych 

przedmiotowym rozporządzeniem nie będzie powodowało dodatkowych kosztów dla przedsiębiorstw, 
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gospodarstw domowych, obywateli itp., ze względu na to, iż obecnie dostępne są na rynku paliwa, 

które spełniają proponowane parametry. 

Stan: 20.09.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

 Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 Link 

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351401
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Podatki dochodowe 

PROJEKTY 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach 

transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. 2018, poz. 2515, z późń. 

zm., dalej” „rozporządzenie”) określa zakres informacji o cenach transferowych, która składana jest na 

podstawie art. 23zf ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1426, z późn. zm., dalej: „ustawa o PIT”). Konieczność przeprowadzenia zmian w ww. rozporządzeniu 

wynika z nowelizacji ustawy o PIT, która została przeprowadzona ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o 

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

prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 2123). Proponowane zmiany 

mają na celu dostosowanie brzmienia przepisów rozporządzenia do przepisów ustawy PIT. Ponadto 

projekt rozporządzenia zmieniającego zawiera zmiany doprecyzowujące obowiązek raportowania TPR. 

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu doprecyzowanie zakresu informacji o cenach 

transferowych do przepisów ustawy PIT, jak również uszczegółowienie niektórych pojęć, zakresu 

danych wskazywanych w informacji w celu ułatwienia jej wypełniania, jak również późniejszej analizy 

otrzymanych danych. 

Stan: 14.09.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do informacji o cenach transferowych za rok 

podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r. 

 Link 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351204
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 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach 

transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2487, z późn. 

zm., dalej: „rozporządzenie”) określa zakres informacji o cenach transferowych, która składana jest na 

podstawie art. 11t ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 

z późn. zm, dalej: „ustawa o CIT”). Konieczność przeprowadzenia zmian w ww. rozporządzeniu wynika 

z nowelizacji ustawy o CIT, która została przeprowadzona ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie 

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

prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123). Proponowane zmiany 

mają na celu dostosowanie brzmienia przepisów rozporządzenia do przepisów ustawy CIT. Ponadto, 

projekt rozporządzenia zmieniającego zawiera zmiany doprecyzowujące obowiązek raportowania TPR. 

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu doprecyzowanie zakresu danych w Informacji o cenach 

transferowych do przepisów ustawy o CIT. 

Stan: 14.09.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do informacji o cenach transferowych za rok 

podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r. 

 Link 

 

 

 

 

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351205


Przegląd zmian w podatkach 

 

15 

 

Pozostałe 

PROJEKTY 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

Obecne brzmienie przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.) powoduje, że ze zwolnienia od 

podatku od nieruchomości korzystają nieruchomości, na których znajduje się infrastruktura kolejowa 

(udostępniana, wykorzystywana do przewozu osób lub szerokotorowa) i nieruchomości po 

zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej (zwolnione przez okres trzech lat od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, 

wyrażające zgodę na likwidację linii kolejowych lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w 

przepisach o transporcie kolejowym). Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych jest wykorzystywany do unikania opodatkowania gruntów, na których 

znajduje się infrastruktura kolejowa, przez podmioty nieprowadzące działalności kolejowej, z uwagi na 

interpretacje, które pojęcia „udostępniania infrastruktury” nie wiążą ze stosowaniem przepisów 

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.) (dalej: 

„u.t.k.”).  

Opisaną w pkt 1 lukę podatkową powoduje aktualne brzmienie przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 i 

1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym:  

„1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1) grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o 

transporcie kolejowym, która:  

a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub  

b) jest wykorzystywana do przewozu osób, lub c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 

1435 mm;  

1a) grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków - do czasu 

przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej jednak niż przez 3 lata od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub 

weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie 
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przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż 

działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym.”.  

Proponowana zmiana przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych w relacji do postanowień u.t.k. doprecyzowuje zakres zwolnienia, wiążąc go z 

udostępnianiem infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej, o którym mowa w 

u.t.k. Jednocześnie wyklucza się możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w 

przypadku gruntów lub ich części zajętych na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności innej niż 

związana z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury, o których mowa w art. 5 ust. 1 u.t.k., lub 

świadczeniem usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej w rozumieniu załącznika nr 2 

ust. 2 i 3 u.t.k. W tym celu proponuje się zmiany w zakresie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

w odniesieniu do:  

1) gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej lub obiektów 

infrastruktury usługowej:  udostępnianych przewoźnikom kolejowym w rozumieniu rozdziałów 6-6b 

u.t.k.,  wykorzystywanych do przewozu osób,  tworzących linie kolejowe o szerokości torów większej 

niż 1435 mm,  stanowiących infrastrukturę nieczynną w rozumieniu u.t.k.;  

2) gruntów, budynków i budowli w części służącej bezpośredniej obsłudze podróżnych przez 

przewoźnika kolejowego lub operatora stacji pasażerskiej;  

3) nieruchomości po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej (usunięcie 3 letniego okresu); 

4) gruntów stanowiących obszar kolejowy, jeśli nie są zajęte na prowadzenie działalności innej 

niż „kolejowa”. 

Stan: 16.09.21 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

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

 Link 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego 

Umożliwienie notariuszom będącym płatnikami wykonywania obowiązku składania deklaracji 

o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2) i deklaracji o wysokości 

pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2) za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351300
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Udostępnienie w e-Urzędzie Skarbowym kreatora deklaracji PCC-2 i SD-2 opatrywanych 

podpisem w oparciu o zestaw danych wykorzystanych do uwierzytelnienia tego użytkownika w e-

Urzędzie Skarbowym. 

Stan: 17.09.21 – Projekt znajduje się w Komisji Prawniczej. 

 Projekt przewidywał, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 14 września 2021 r. 

 Link 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu 

elektronicznego, którymi powinny być opatrzone 

Umożliwienie notariuszom będącym płatnikami wykonywania obowiązku składania deklaracji 

o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2) i deklaracji o wysokości 

pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2) za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego.  

Udostępnienie w e-Urzędzie Skarbowym kreatora deklaracji PCC-2 i SD-2 opatrywanej 

podpisem elektronicznym w oparciu o zestaw danych wykorzystanych do uwierzytelnienia tego 

użytkownika w e-Urzędzie Skarbowym. 

Stan: 17.09.21 – Projekt znajduje się w Komisji Prawniczej. 

 Projekt przewidywał, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 14 września 2021 r. 

 Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350953
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350954
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Nazwa Deloitte odnosi się do jednego lub kilku podmiotów Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”), jej firm członkowskich oraz ich podmiotów 

powiązanych (zwanych łącznie „organizacją Deloitte”). DTTL (zwana również „Deloitte Global”), każda z jej firm członkowskich i podmiotów z nimi 

powiązanych są prawnie odrębnymi, niezależnymi podmiotami, które nie mogą podejmować decyzji ani zobowiązań za inne podmioty wobec osób 

trzecich. DTTL, każda z jej firm członkowskich i podmiotów powiązanych ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania, a nie 

za działania i zaniechania innych firm członkowskich i podmiotów powiązanych. DTTL nie świadczy usług na rzecz klientów. Zapraszamy na stronę 

www.deloitte.com/pl/onas w celu uzyskania dalszych informacji. Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited („DTTL”), globalna sieć jej firm członkowskich oraz jednostek z nimi powiązanych (zwanych łącznie „organizacją Deloitte”) nie 
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