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VAT
Weszło w życie
Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw
Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2021 r. z wyjątkami
Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r.
poz.106, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT ma na celu wprowadzenie:
1) rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług –
pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT);
2) rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji
prawnych w podatku od towarów i usług;
3) zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).
Ad. 1. 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 podatku VAT po stronie
podatników. Propozycje rozwiązań w tym zakresie zawarto w niniejszym projekcie ustawy – Pakiet Slim
VAT. Pakiet Slim VAT 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.
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Ad. 2. Pakiet przepisów tzw. doprecyzowujących i uzupełniających VAT dotyczy głównie takich
obszarów, jak:


zmiany do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej,



przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i w
zakresie wyłączeń ze zwolnienia podmiotowego określonych w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy
o VAT,



zmiany doprecyzowujące w zakresie wykazu podatników VAT (tzw. white lista),



zmiany doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności,



zmiany doprecyzowujące w zakresie nowego JPK VAT,



uchylenie ust. 8 w art. 7 ustawy o VAT – jako rozwiązania nadmiarowego, które w warunkach
rozliczeń krajowych zaburza logikę w podejściu do opodatkowania dostawy towarów;

Ad. 3 Zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).
Obserwowany i utrzymujący się od lat wysoki poziom sprzedaży w Polsce towarów podróżnym
spoza Unii Europejskiej, dynamiczny rozwój technologii cyfrowych umożliwiających dokonywanie
szybkich i bezpiecznych transferów dużych partii danych oraz oczekiwania przedsiębiorców w zakresie
zapewnienia

przez

Państwo

równych

dla

wszystkich,

bezpiecznych,

innowacyjnych

oraz

właściwych/stabilnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej wymuszają podjęcie działań
zmierzających do realizacji powyższych oczekiwań i wyzwań. W związku z tym przygotowano pakiet
rozwiązań do procedury potwierdzania i rozliczania dokumentów TAX FREE.

Opis najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą:
I. Pakiet zmian upraszczających „Slim VAT”
1. Wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z
tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy.
2. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów
rozliczeniowych, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, odliczanie na
dotychczasowych zasadach, tj. do 3 okresów rozliczeniowych.
3. Spójne kursy walut - dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania
do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z
zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym,
obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji (po wyborze opcji
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podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od
początku miesiąca, w którym ją wybrał).
4. Wprowadzenie

możliwości

odliczania

podatku

naliczonego

wynikającego

z

faktur

dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.
5. Podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł.
6. Brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus.
7. Wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających
cenę. Rozwiązanie potwierdza dotychczasową praktykę, zgodnie z którą w przypadku, gdy
podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za
okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.
II. Pakiet zmian o charakterze doprecyzowującym i upraszczającym:
1. Zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej (WIS) wprowadzonej ustawą z dnia 9 sierpnia 2019
r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751, z
późn. zm.) – dalej: „ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r.”, mające na celu dopracowanie i uzupełnienie
systemu WIS jako całości, tj. wprowadzenie 3-letniego okresu ważności WIS (art. 42ha),
wprowadzenie ograniczenia ochrony, jaką zapewnia WIS podatnikowi w przypadku, gdy WIS zostanie
wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa (art. 42ca), umożliwienie otrzymywania
przez podatników WIS dla towarów klasyfikowanych w ustawie o VAT według Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Usług (PKWiU) – np. dla towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności – czego
nie przewidują obecne przepisy w tym zakresie (art. 42a pkt 2), wprowadzenie zasady niewydania
WIS, gdy zakres przedmiotowy wniosku o jej wydanie pokrywa się z przedmiotem toczącego się
postępowania lub sprawa została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego
(art. 42b ust. 3a i 3b).
2. Zmiany w zakresie stawek podatku VAT mają wyłącznie charakter redakcyjny i doprecyzowujący –
np. tytuły kolumn w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy.
3. Zmiany o charakterze dostosowującym przepisy ustawy o VAT do przepisów wprowadzonych ustawą
z dnia 9 sierpnia 2019 r. – w zakresie definicji rolnika ryczałtowego (art. 2 pkt 19), definicji czasopism
regionalnych i lokalnych (art. 2 pkt 27g), tytułu zwolnieniowego dla dostawy produktów rolnych oraz
świadczenia usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego (art. 43 ust. 1 pkt 3).
4. Dodanie art. 109 ust. 3l spowoduje, że poprzez wskazanie, że do kar pieniężnych przewidzianych w
ustawie o VAT stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Wyeliminowane zostaną sytuacje
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pozostawania przez organy równoległe w dwóch procedurach – jednej regulowanej Ordynacją
podatkową (najczęściej czynności sprawdzające, w których zidentyfikowano błąd) i drugą
regulowaną k.p.a. (wezwanie do usunięcia błędu i decyzja o nałożeniu kary).
5. Zmiany załącznika nr 15 i w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT – doprecyzowano w związku
przełożeniem objętych tą regulacją grupowań towarów w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
(dalej: PKWiU) 2008 na PKWiU 2015 r. Dodatkowo, w projekcie doprecyzowano brzmienie art. 113
ust. 13 pkt 1 lit. g ustawy o VAT. Zgodnie z projektem ze zwolnienia podmiotowego w VAT
wyłączone są zarówno części i akcesoria do pojazdów samochodowych i motocykli.
III. Zmiana w zakresie Tax Free – wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE
Zgodnie z ustawą obecnie obowiązująca procedura wystawiania, potwierdzania i rozliczania
dokumentów TAX FREE, będzie realizowana za pośrednictwem elektronicznego obiegu dokumentów
TAX FREE, rejestrowanych w krajowym systemie teleinformatycznym służącym do obsługi dokumentów,
będących podstawą dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym, na Platformie Usług Elektronicznych
Skarbowo – Celnych (PUESC). Ustawa wprowadza obowiązek stosowania kas online przez sprzedawców
uczestniczących w systemie zwrotu podatku podróżnym. Realizacja powyższego zamierzenia wymaga
dokonania zmian przepisów ustawy o VAT w szczególności artykułów: 2, 109, 127, 128, 129 i 130 oraz
zmian przepisów wykonawczych.
IV. Ustawa zawiera również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia – Prawo bankowe:
1) zmiany o charakterze techniczno-legislacyjnym mające na celu uniknięcie stosowania definicji
nawiasowej w przypadku stosowania pojęcia „rachunek techniczny”;
2) zmianę polegającą na wprowadzeniu możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty
odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz
agencji celnych.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w
deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
Rozporządzenie weszło w życie 31 grudnia 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w
sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w
10
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zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.) określa szczegółowy zakres danych
zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji. Zgodnie z regulacjami rozporządzenia podatnicy
do dnia 31 grudnia 2020 r. nie wykazują w ewidencji wysokości podstawy opodatkowania i wysokości
podatku należnego, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 lit. b, wynikających z paragonów
fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku od
towarów i usług, wystawionych przy użyciu kasy rejestrującej oraz danych, o których mowa w § 10 ust.
2 pkt 1, i oznaczeń, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4, związanych z paragonami fiskalnymi, o których
mowa w pkt 1 § 11a, z zastrzeżeniem że w tym okresie wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz
wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa
w art. 111 ust. 1 ustawy, zostały ujęte w ewidencji zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 8. Z uwagi na dynamiczny
rozwój pandemii w Polsce i utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez podatników
uznano, iż należy przedłużyć termin obowiązywania tej regulacji.
Rozporządzenie przewiduje przedłużenie do 30 czerwca 2021 r. terminu obowiązywania
regulacji, zgodnie z którą podatnicy nie wykazują w ewidencji wysokości podstawy opodatkowania i
wysokości podatku należnego, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 lit. b, wynikających z
paragonów fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o
podatku od towarów i usług, wystawionych przy użyciu kasy rejestrującej oraz danych, o których mowa
w § 10 ust. 2 pkt 1, i oznaczeń, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4, związanych z paragonami fiskalnymi,
o których mowa w pkt 1 § 11a, z zastrzeżeniem że w tym okresie wartość sprzedaży bez podatku (netto)
oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której
mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zostały ujęte w ewidencji zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 8.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku
od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
Rozporządzenie weszło w życie 23 grudnia 2020 r.
Rozporządzenie

zakłada

czasowe

stosowanie

stawki

VAT

0%

do

dostawy,

wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 i
wywołanej nim choroby COVID-19 oraz szczepionek ochronnych przeciwko tej chorobie.
Rozporządzenie ma na celu umożliwienie czasowego (do dnia 31 grudnia 2022 r.) stosowania 0%
stawki VAT w odniesieniu do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:
11

Przegląd zmian w podatkach

1) testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19, będących
wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro w rozumieniu:
a) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186, z późn. zm.),
lub
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w
sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i
decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, z późn. zm.)
- dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) szczepionek przeciwko COVID-19, będących produktami leczniczymi:
a) dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.), lub
b) które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.
Link

Projekty
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Projekt przewiduje zmianę ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
U. z 2020 r. poz.106, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, przez wprowadzenie możliwości
wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania
sprzedaży obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur
elektronicznych. W odniesieniu do faktur ustrukturyzowanych, występujących jako rodzaj faktur
elektronicznych, będzie istniała możliwość ich wystawiania i otrzymywania za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zakłada się, że projektowane 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. Zakłada się, że
proponowane rozwiązanie umożliwi także zwiększenie dochodów budżetu państwa w wyniku
zakładanego zwiększenia poboru podatku VAT na każdym etapie obrotu towarami i usługami.
Projektowane rozwiązanie pozwoli podatnikom upowszechnić jednolity format faktury elektronicznej,
w postaci faktury ustrukturyzowanej, co pozwoli na dalszą elektronizację i automatyzację procesów
fakturowania i księgowania transakcji handlowych dokonywanych między podatnikami.
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I. KSeF jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania i otrzymywania faktur
ustrukturyzowanych, jak również do ich przechowywania, oznaczania numerem identyfikującym
przydzielonym przez ten system, weryfikowania zgodności z określonym i udostępnionym przez
ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzorem takiej faktury. Dodatkowo system będzie
służył do analizy i kontroli danych z faktur ustrukturyzowanych oraz wysyłał komunikaty dotyczące
wystawienia, odrzucenia albo braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej. Dzięki
skorzystaniu z wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF podatnicy 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 całym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury ustrukturyzowane oraz
spełniających warunki m.in. w zakresie zarejestrowania jako podatnik VAT czynny oraz składania
deklaracji za każdy okres rozliczeniowy, projektowana ustawa wprowadza preferencję w postaci
skróconego z 60 dni do 45 dni terminu zwrotu podatku VAT. Wprowadzane rozwiązanie ma na celu
uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu
podatku VAT i przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez
podatników poprzez łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów. Wprowadzenie elektronicznego
ustandaryzowanego wzoru faktury doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji handlowych.
Możliwość zautomatyzowania procesów księgowych znacząco wpłynie na zmniejszenie liczby błędów
wywołanych

czynnikiem

ludzkim.

Zakłada się również, że podatnicy wystawiający wyłącznie faktury ustrukturyzowane będą mogli
otrzymywać zwroty nadwyżki VAT naliczonego w przyspieszonym terminie.
II. Projekt zawiera również zmiany w innych aktach prawnych. Zmiany te będą miały charakter
dostosowujący.
Stan: Planowany termin przyjęcia projektu przez RM - I kwartał 2021 r.
Link

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw
Regulacje przewidziane w art. 1 pkt 7, pkt 12 lit. b, pkt 13, 17 i 23, art. 3 pkt 3, art. 5, art. 7 pkt
1 i art. 12 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw w obowiązującym stanie prawnym wchodzą w życie 1 października 2020 r. Przewidują
one w szczególności wprowadzenie obowiązku łącznego raportowania JPK_VAT z deklaracją VAT.
13
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Obowiązek ten łączy się z koniecznością podjęcia przez poszczególnych płatników VAT szeregu
czynności dostosowawczych, a w konsekwencji – poniesienia określonych nakładów organizacyjnych,
kadrowych i finansowych. Biorąc zaś pod uwagę, że stan epidemii, który aktualnie obowiązuje na
obszarze całego kraju, wiąże się z pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców i
pojawieniem się dodatkowych ekonomicznych, prawnych i faktycznych barier w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zasadne wydaje się ograniczenie na ten czas wszelkich dodatkowych
obowiązków o charakterze administracyjnym ciążących na przedsiębiorcach. Do takich można zaś w
szczególności zaliczyć ciężary związane z łącznym raportowaniem JPK_VAT z deklaracją VAT.
Projektowana ustawa zakłada przedłużenie daty wejścia w życie regulacji przewidzianych w
art. 1 pkt 7, pkt 12 lit. b, pkt 13, 17 i 23, art. 3 pkt 3, art. 5, art. 7 pkt 1 i art. 12 ustawy z dnia 4 lipca
2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W
obowiązującym stanie prawnym, ukształtowanym ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19
oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19,
rozwiązania przewidziane w przywołanych przepisach wchodzą w życie 1 października 2020 r.
Projektowana ustawa zakłada zaś, że rozwiązania te wejdą w życie po dniu ogłoszenia ustawy, dopiero
z dniem następującym po dniu odwołania stanu epidemii ogłoszonego na obszarze całego kraju w
związku z chorobą zakaźną COVID19. Projektowana ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych takie rozwiązanie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy ważny interes
państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego
państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Proponowana nowelizacja obejmuje zmianę
przepisów o wejściu w życie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług przewidzianych ustawą z
dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
Projektowana ustawa musi więc wejść w życie przed przewidzianą w dotychczas obowiązujących
przepisach datą wejścia w życie wspomnianych zmian. W przeciwnym razie projektowane przepisy
staną się bezprzedmiotowe i będą powodować istotną niespójność w systemie prawa.
Stan: 28.12.20 – Do Sejmu wpłynęło stanowisko rządu.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.
Link
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Aby zwiększyć efektywność poboru VAT, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń
administracyjnych i kosztów po stronie przedsiębiorców oraz administracji skarbowej, powiązanych z
wypełnianiem obowiązków podatkowych, związanych z rozliczaniem podatku należnego z tytułu
określonych dostaw towarów B2C, projektowana nowelizacja wprowadza m.in. swego rodzaju fikcję
prawną, która w istocie prowadzi do przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązanie VAT z tytułu
określonych dostaw B2C na podatników prowadzących działalność gospodarczą związaną z
zarządzaniem interfejsami elektronicznymi, zwanych dalej również „operatorami interfejsu
elektronicznego”. Należy podkreślić, że ta fikcja prawna została przyjęta jedynie na potrzeby przepisów
o VAT i nie ma zastosowania do innych dziedzin prawa, w tym regulujących stosunki cywilnoprawne.
Oczekuje się, że wprowadzenie takiego rozwiązania spełni zakładane rezultaty, ponieważ ciężar
wykonania obowiązków określonych w przepisach VAT w związku z ww. dostawami towarów zostanie
przeniesiony z bardzo dużej grupy przedsiębiorców (tzw. dostawców bazowych), spośród których wielu
nie ma siedziby działalności gospodarczej w UE (co dodatkowo utrudnia egzekucję obowiązków
podatkowych), na znacznie mniej liczną grupę operatorów interfejsów elektronicznych, którzy zwykle
dysponują znacznie większymi zasobami niż dostawcy bazowi, dzięki czemu łatwiej im będzie
wypełniać obowiązki przewidziane w regulacjach VAT.
Ponadto, aby umożliwić administracji skarbowej efektywniejszy monitoring w zakresie
wykonywania obowiązków przewidzianych w przepisach VAT, określeni operatorzy interfejsów
elektronicznych, za pośrednictwem których świadczone są usługi oraz dokonywane są dostawy
towarów na terytorium UE zasadniczo na rzecz konsumentów, będą obowiązani do prowadzenia
ewidencji tych transakcji w postaci elektronicznej. W odniesieniu do dostaw towarów, których wysyłka
lub transport rozpoczyna się bądź kończy terytorium Polski oraz usług, których miejsce świadczenia
znajduje się w Polsce, ewidencja ta będzie udostępniana drogą elektroniczną na żądanie właściwego
organu podatkowego. Urzeczywistnienie rynku wewnętrznego, globalizacja i postęp technologiczny
doprowadziły do gwałtownego wzrostu handlu elektronicznego, a co za tym idzie sprzedaży towarów
na odległość – zarówno towarów dostarczanych z jednego państwa członkowskiego do innego, jak i z
terytoriów trzecich lub państw trzecich do Unii. Należało zatem dostosować do tych zmian przepisy
dyrektyw 2006/112/WE i 2009/132/WE, uwzględniając zasadę opodatkowania w miejscu
przeznaczenia, konieczność ochrony dochodów podatkowych państw członkowskich, stworzenia
równych warunków działania dla zainteresowanych przedsiębiorstw i zminimalizowania ciążących na
nich obciążeń. Procedurę szczególną dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług
świadczonych drogą elektroniczną, które to usługi są świadczone przez podatników mających siedzibę
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na terytorium Unii, ale nieposiadających siedziby w państwie członkowskim konsumpcji (MOSS),
rozszerzono i utworzono OSS. Z założenia OSS (podobnie jak było to w przypadku MOSS) ma na celu
uproszczenie obowiązków w zakresie podatku VAT dla podatników dokonujących dostaw towarów i
świadczących usługi osobom niebędącym podatnikami na terytorium UE, poprzez umożliwienie im:
• elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim;
• deklarowania i płacenia należnego podatku VAT w ramach jednej elektronicznej kwartalnej
deklaracji;
• współpracy z administracją podatkową własnego państwa członkowskiego, nawet jeśli dokonywane
dostawy / świadczenie usług mają charakter transgraniczny.
Wprowadzono również podobną procedurę szczególną importu dla sprzedaży na odległość
towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich - IOSS. Aby jasno określić zakres
środków mających zastosowanie do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i
sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich,
zdefiniowano te pojęcia. Wprowadzono także tzw. uregulowanie szczególne, które zostanie
zaimplementowane w nowym rozdziale 10 ustawy o VAT, pozwalające na specjalny, uproszczony
sposób wykazywania i zapłaty podatku z tytułu importu w deklaracji miesięcznej, przez operatorów
pocztowych w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe, jeżeli towary są umieszczone
w przesyłkach wysłanych z terytorium państwa trzeciego do odbiorcy przebywającego na terytorium
kraju, pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w
złotych i odpowiadającej równowartości 150 EUR. To uregulowanie szczególne będzie mogło być
stosowane, gdy nie będzie stosowany IOSS. Oczekuje się, że wprowadzone powyższe nowe procedury
w odniesieniu do importowanych towarów zakupionych przez Internet, w przesyłkach do 150 euro
zapewnią efektywny pobór podatku należnego od każdego towaru, dla którego Polska jest państwem
konsumpcji. Proponowane rozwiązania powinny wpłynąć pozytywnie na rozwój konkurencyjności
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców.
Stan: 29.10.20 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. z wyjątkami.
Link
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Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.
106, 568, 1065 i 1106) od dnia 1 lipca 2020 r. stosowany jest w zakresie podatku od towarów i usług
nowy system identyfikowania towarów i usług, czyli:


Nomenklatura Scalona (CN) w zakresie towarów,



aktualna Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w
sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 556) przedłużono, dla celów
opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadkach, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt
1 lit. f i g ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, załączniku nr 15 do tej ustawy
oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 tej ustawy, stosowanie do
dnia 31 grudnia 2020 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), wprowadzonej
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293, z późn. zm.). Z informacji przekazanych przez Ministerstwo
Finansów wynika, że przejście, przy identyfikacji towarów, na CN oznaczało konieczność
odpowiedniego przełożenia zakresu m. in. załącznika nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług, czyli załącznika wyznaczającego zakres obowiązkowego stosowania
mechanizmu podzielonej płatności. Podstawą umożliwiającą wprowadzenie tego mechanizmu jest
decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Polski do
wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 51 z 22.02.2019, str. 19). Ten
szczególny mechanizm może być stosowany do dostaw towarów i świadczenia usług identyfikowanych
według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) enumeratywnie wymienionych w załączniku do
ww. decyzji. Dokładne przełożenie zakresu załącznika nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (w odniesieniu do towarów) z PKWiU na CN nie było możliwe, z uwagi na
różną konstrukcję i założenia obu klasyfikacji. Takie działanie w praktyce oznaczało, że w niektórych
przypadkach doszło do zmiany zakresu przedmiotowego niektórych pozycji załącznika nr 15 do ww.
ustawy względem decyzji derogacyjnej. Zmiana sposobu identyfikacji towarów z symboli PKWiU 2008
na kody CN, w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług, została poprzedzona analizą i konsultacjami projektu, a także dialogiem z Komisją Europejską w
tym zakresie. Przeprowadzenie stosownych analiz i konsultacji wymagało odpowiedniego czasu,
zwłaszcza z uwagi na dość szczegółowe brzmienie załącznika nr 15 do ww. ustawy.
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Przełożenia z PKWiU na CN wymagała również klasyfikacja towarów, wymienionych w przepisach
ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego od podatku
od towarów i usług (w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy). Ponieważ kategorie towarów,
wymienionych w zakresie wyłączenia ze zwolnienia, dotyczyły podobnych kategorii grup towarowych,
jak w powołanym załączniku nr 15 ww. ustawy, konieczne było zapewnienie spójności również i w tym
zakresie.
W dniu 28 października 2020 r. został przekazany do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (druk sejmowy nr 718),
wprowadzający m.in. rozwiązania w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników VAT (tzw.
pakiet Slim VAT). Zgodnie z art. 12 tego projektu zakładano, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1
stycznia 2021 r. (z pewnymi wyjątkami, które miały zacząć obowiązywać w terminie późniejszym).
Jednak z uwagi na spiętrzenie pilnych prac, w tym legislacyjnych, które obecnie są prowadzone w
Parlamencie, wątpliwe jest, aby projektowana ustawa weszła w życie w planowanym terminie.
Mając na uwadze powyższe, proponuje się, aby do dnia 31 marca 2021 r. do celów opodatkowania
podatkiem od towarów i usług zakres załącznika nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług oraz klasyfikacja towarów, wymienionych w przepisach tej ustawy, w zakresie
wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług (w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f
i g ustawy) – były określane według PKWiU 2008.
Celem projektowanego rozporządzenia jest przedłużenie, zgodnie z propozycją Ministra
Finansów, stosowania PKWiU 2008 do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w
zakresie:
1) art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czyli
podatników dokonujących:
a) dostawy następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:


preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),



komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),



urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU
27),



maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

b) dostawy hurtowych i detalicznych części do:
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pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),



motocykli (PKWiU 45.4);

2) załącznika nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług−do dnia 31 marca
2021r.
Uzyskany, wskutek proponowanej zmiany rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Usług (PKWiU), czas pozwoli na zakończenie procesu legislacyjnego w zakresie zmiany
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w wyniku którego w
powołanych powyżej regulacjach zastosowanie znajdzie od dnia 1 kwietnia 2021 r. PKWiU 2015.
Jednocześnie Minister Finansów wnioskuje o utrzymanie terminu 1 stycznia 2021 r., jako daty wejścia
w życie identyfikacji towarów i usług w oparciu o klasyfikację PKWiU 2015, dla potrzeb:


podatku od towarów i usług, w zakresie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług



podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Powyższe zmiany wymagają nadania nowego brzmienia § 3a rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), przy czym
nowelizacja

ta

powinna

wejść

w

życie

najpóźniej

w

dniu

31

grudnia

2020

Osiągnięcie tego rezultatu przy pomocy działań innych niż działania legislacyjne nie jest możliwe.
Stan: Planowany termin przyjęcia projektu przez RM - IV kwartał 2020 r.
Link
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Akcyza i cło
Weszło w życie
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 listopada 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania
znakami akcyzy
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2021 r.
Rozporządzenie zakłada czasowe utrzymanie zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami
akcyzy

wyrobów

akcyzowych,

importowanych,

nabywanych

wewnątrzwspólnotowo

i

wyprodukowanych na terytorium kraju (między innymi: piwa, alkoholu etylowego skażonego, olejów
ropy naftowej, gazu ziemnego i pozostałych wyrobów gazowych, preparatów smarowych, cygar i
cygaretek), wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010
r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2427, z późn. zm.) oraz wyrobów akcyzowych wyprodukowanych poza terytorium kraju,
przeznaczonych do użycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze.
Zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy ww. wyrobów akcyzowych obowiązuje
konsekwentnie od momentu wprowadzenia przedmiotowego obowiązku. Ponadto w chwili obecnej
interwencja państwa w postaci wprowadzenia obowiązku oznaczania nie jest zasadna, zarówno z
uwagi na nakłady finansowe związane z wprowadzeniem systemu oznaczania obciążającym budżet
państwa i podatników, jak również trudności techniczne związane z aplikowaniem znaków akcyzy na
niektóre wyroby. Przedmiotowe rozporządzenie przedłuża zwolnienie z obowiązku oznaczania
znakami akcyzy do dnia 31 grudnia 2022 r. importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i
wyprodukowanych na terytorium kraju, innych niż określone w art. 118 ustawy z dnia 6 grudnia 2008
r. o podatku akcyzowym, wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku
oznaczania znakami akcyzy.
Link
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Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2021 r.
W związku z sytuacją epidemiologiczną sygnalizowany jest spadek w kraju sprzedaży piwa.
Dotyka to przede wszystkim lokale gastronomiczne, które ze względu na wprowadzone ograniczenia
w zakresie profilaktyki zapobiegającej rozprzestrzenianiu się koronawirusa praktycznie nie prowadzą
działalności, a także małe sklepy, w których jest to wyrób wpływający na wysokość obrotów. Na skutek
tej sytuacji w lokalach m.in. z tzw. HoReCa (hotele, restauracje, catering/ cafe) pozostaje niesprzedane
piwo z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. Polski Związek Producentów Piwa, a tym
samym browary w nim zrzeszone, deklarują pomoc tym jednostkom poprzez odbieranie piw
przeterminowanych. Jednocześnie Polski Związek Producentów Piwa zawnioskował o możliwość
pomniejszenia należnego podatku akcyzowego o kwotę podatku zapłaconego od zwracanych
przeterminowanych piw. W związku z powyższym zmieniono rozporządzenie w sprawie zwolnień od
podatku akcyzowego wprowadzając przepisy, które pozwoliły na skorzystanie z ulgi w akcyzie w
przypadku zniszczenia piw, które przekroczyły dopuszczalny termin do spożycia – bez względu na to,
czy zwrot piwa z rynku dokonywany jest z inicjatywy klienta, czy z inicjatywy producenta.
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 985), które weszło w życie 04.06.2020 r. wprowadzono
nowe zwolnienie od akcyzy. Zgodnie z § 44a rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku
akcyzowego podatnikowi, który zniszczy piwo zwrócone po upływie jego terminu przydatności do
spożycia przysługuje zwolnienie poprzez obniżenie kwoty akcyzy, do której zapłaty jest on obowiązany,
o kwotę akcyzy zapłaconej od zwróconego i zniszczonego piwa. W przepisie § 44a wskazano, że
podatnik może dokonać przedmiotowego obniżenia do dnia 31 grudnia 2020 r., w przypadku
całkowitego zniszczenia do dnia 31 lipca 2020 r. zwróconego piwa z przekroczonym terminem
przydatności do spożycia. Wprowadzono zatem czasowe zwolnienie od akcyzy, mając na względzie
potrzebę wsparcia podmiotów w związku z trwającą pierwszą falą pandemii.
W związku z utrzymującym się stanem pandemii zaproponowano przedłużenie terminu
obowiązywania zwolnienia. Dodatkowo zdecydowano, że piwo zwracane podatnikowi, nie musi być
zwracane po terminie przydatności do spożycia. Zwrot piwa będzie możliwy także przed upływem jego
terminu przydatności do spożycia, a istotne będzie jedynie to, że w dacie zniszczenia piwo będzie już
przeterminowane. W konsekwencji powyższego przyjęto, że podatnikowi, który do końca 1. miesiąca
następującego po miesiącu, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii
ogłoszonych w związku z wirusem SARS-CoV-2 zniszczy piwo z przekroczonym terminem przydatności
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do spożycia, zwrócone temu podatnikowi, przysługuje zwolnienie poprzez obniżenie kwoty akcyzy, do
której zapłaty jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od zwróconego i zniszczonego piwa. Przy
czym podatnik będzie mógł dokonać przedmiotowego obniżenia do końca 6 miesiąca następującego
po miesiącu, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego lub stan pandemii ogłoszonych w
związku z wirusem SARSCoV-2, w przypadku całkowitego zniszczenia piwa z przekroczonym terminem
przydatności do spożycia. Podatnik, jak to miało miejsce dotychczas, będzie mógł dokonać obniżenia
w przypadku całkowitego zniszczenia piwa w składzie podatkowym albo w miejscu jego produkcji na
podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym albo za zgodą właściwego naczelnika
urzędu skarbowego - w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie
przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego, przy czym w
tym przypadku naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, może wydać zgodę na
odstąpienie od obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego. Wprowadzenie
kontynuacji odliczania podatku akcyzowego również w przypadku zwrotu związanego z
przekroczeniem terminu przydatności do spożycia pozwoli lepiej zapobiegać sytuacjom, w których
takie piwo mogłoby zostać sprzedane konsumentowi oraz ma pomóc przedsiębiorcom dokonującym
obrotu piwem, dotkniętym przepisami dotyczącymi profilaktyki rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Rozporządzenie weszło w życie 22 grudnia 2020 r.
W obowiązującym stanie prawnym podmioty obowiązane do:
1. stosowania znaków akcyzy nie będą miały możliwości złożenia wstępnego zapotrzebowania w
formie elektronicznej, otrzymania upoważnienia do odbioru banderol w formie elektronicznej, a także
dołączenia załączników do wniosku o wydanie banderol w wersji elektronicznej po uruchomieniu
usługi e-banderole na portalu PUESC.
2. oznaczania znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych mogą otrzymać banderole
samoprzylepne na roli.
Rozporządzenie wprowadza:
1. możliwość złożenia wstępnego zapotrzebowania w formie elektronicznej, otrzymania upoważnienia
do odbioru banderol w formie elektronicznej, a także dołączenia załączników do wniosku o wydanie
banderol w wersji elektronicznej po uruchomieniu usługi e-banderole na portalu PUESC.
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2. nowy wzór znaków akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych bez warstwy przylepnej obok
samoprzylepnych znaków akcyzy na te wyroby.
Link

Wejdzie w życie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na
1 litr oleju w 2021 r.
Rozporządzenie wejdzie w życie 15 stycznia 2021 r.
Rozporządzenie ma na celu określenie stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2021 r. Wykonanie upoważnienia zawartego
w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z którym Rada Ministrów określa, w
drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 31 grudnia, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju
napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i
obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.
Link

Projekty
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Projektowana ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
została przygotowana w związku z:
 występującymi nieprawidłowościami w zakresie opodatkowania samochodów osobowych, których
mechanizm polega na sprowadzaniu z krajów UE samochodów osobowych i rejestrowaniu ich jako
samochody ciężarowe lub specjalne w celu uniknięcia płacenia akcyzy,
 uszczelnianiem rynku w zakresie obrotu alkoholem etylowym skażonym,
 uszczelnieniem rynku w zakresie obrotu wyrobami energetycznymi,
 uszczelnieniem sfery obrotu suszem tytoniowym,
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 uszczelnieniem rynku paliw opałowych i żeglugowych podlegających obowiązkowi znakowania i
barwienia,
 koniecznością implementacji postanowienia dyrektywy Rady (UE) 2019/475 z dnia 18 lutego 2019 r.
zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy
Campione d’Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii i do terytorialnego zakresu
stosowania dyrektywy 2008/118/WE,
 wprowadzeniem ułatwień dla podatników związanych ze stosowaniem znaków akcyzy.
W ustawie o podatku akcyzowym nie zdefiniowano pojęcia rolnika na potrzeby opodatkowania
akcyzą suszu tytoniowego. Obecny zapis nie uwzględnia kwestii obowiązków rejestracyjnych ciążących
na producentach rolnych. W konsekwencji egzekwowanie należności podatkowych od suszu
pochodzącego z nielegalnych plantacji w aktualnym stanie prawnym jest utrudnione. Proponowane w
projekcie rozwiązania pozwolą na uszczelnienie obrotu suszem tytoniowym od momentu uprawy
tytoniu do faktycznego zużycia suszu tytoniowego do produkcji wyrobów tytoniowych oraz
skuteczniejsze egzekwowanie należności podatkowych. W myśl przepisów ustawy o podatku
akcyzowym nabycie lub posiadanie wyprodukowanego przez rolnika suszu tytoniowego, który nie jest
wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego, będzie podlegać opodatkowaniu akcyzą.
Wprowadzenie możliwości wyłączenia z opodatkowania akcyzą nabycia lub posiadania suszu
tytoniowego przez organizację producentów suszu tytoniowego, wpisaną do rejestru organizacji
producentów na podstawie przepisów ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych. W obecnym
stanie prawnym z takiego rozwiązania korzystają już grupy producentów suszu tytoniowego.
Obowiązek znakowania i barwienia olejów opałowych został wprowadzony ze względu na zbliżone
właściwości olejów opałowych i napędowych oraz różnice w poziomie ich opodatkowania akcyzą.
Mimo kolejnych zmian legislacyjnych i organizacyjnych służby kontrolne nadal odnotowują przypadki
wykorzystywania odbarwionych nielegalnie olejów opałowych do celów napędowych. W obecnym
stanie prawnym oprócz organów KAS tylko Inspekcja Transportu Drogowego posiada uprawnienia do
kontroli prawidłowości znakowania i barwienia przedmiotowych wyrobów. Wcześniej takie
uprawnienia posiadali także funkcjonariusze Policji. Proponowana w projekcie zmiana rozszerza
katalog przedmiotowy Systemu Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw o możliwość
wykonywania innych badań mających na celu stwierdzenie obecności w oleju napędowym substancji
wskazujących na nielegalne jego pochodzenie. W konsekwencji inspektorzy Inspekcji Handlowej
wspieraliby swoimi działaniami Krajową Administrację Skarbową w zwalczaniu nieprawidłowości, które
występują na rynku paliw ciekłych. Propozycja wprowadzenia obowiązku prowadzenia ewidencji
akcyzowych i innej dokumentacji, o której mowa w przepisach ustawy o podatku akcyzowym, w formie
elektronicznej, ma na celu usprawnienie kontroli w podmiotach prowadzących działalność w zakresie
24

Przegląd zmian w podatkach
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dopuszczają

prowadzenie

przedmiotowych ewidencji zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Dodatkowo,
w związku z obowiązkiem prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, proponuje się odejście od
określenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzorów ewidencji i ksiąg kontroli
w rozporządzeniu w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i
znaków akcyzy. Powyższe zmiany spowodują uelastycznienie sposobu prowadzenia ewidencji i innej
dokumentacji oraz ułatwienie procesu jej elektronizacji. Prowadzenie przez podmioty ewidencji i
dokumentacji w sposób elektroniczny oszczędzi tym podmiotom czas poświęcony dotychczas na
czynności związane z wersją papierową, np. na przeszywanie kart, numerowanie stron i wizytę w
urzędzie celnoskarbowym w celu opatrzenia przeszycia plombą. Jednocześnie jako konsekwencja
rezygnacji z formy papierowej księgi kontroli, jej nazwa zostanie zmieniona na nazwę „dokumentacja
kontroli”. Dodatkowo wprowadza się wyłączenie z obowiązku prowadzenia ewidencji przez osoby
fizyczne produkujące energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW oraz
doprecyzowuje obowiązek w zakresie ewidencji, o których mowa w art. 138o ustawy. Proponowany w
projekcie obowiązek składania deklaracji akcyzowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej spowoduje, że dane zawarte w deklaracjach będą szybciej dostępne w systemach
elektronicznych i hurtowniach danych. Automatyzacja procesów winna poprawić efektywność
zarówno komórek zajmujących się obsługą podatnika, jak i komórek kontrolnych oraz skrócić czas na
załatwienie sprawy zarówno z punktu widzenia urzędu, jak i podatnika. Pozostawiona zostanie
jednocześnie możliwość składania w postaci papierowej deklaracji podatkowych i uproszczonych przez
osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Natomiast wprowadzany obowiązek
składania przez określone grupy podatników deklaracji kwartalnych w zakresie wyrobów akcyzowych
objętych zwolnieniem od akcyzy oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do
ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy, jest podyktowany koniecznością pozyskania danych
pozwalających na oszacowanie wielkości preferencji podatkowych, co związane jest m.in. z art. 14 ust.
2 dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych
państw członkowskich, który stanowi iż „Państwa Członkowskie publikują szczegółowe informacje na
temat wpływu preferencji podatkowych na dochody”. Z powyższego obowiązku zostaną wyłączone
osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Ponadto wprowadzone zostaną regulacje o
charakterze porządkującym, dotyczące składania jednej deklaracji uproszczonej w przypadku gdy
samochód osobowy jest przedmiotem współwłasności. Dodatkowo, w celu uelastycznienia wzoru na
kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej przez zakład energochłonny
wykorzystujący energię elektryczną w przypadku kolejnych zmian stawki podatku akcyzowego od
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energii elektrycznej, zamiast stałej liczby we wzorze wprowadza się zmienną „S” odpowiadającą stawce
podatku akcyzowego od energii elektrycznej.
Przepisy ustawy o podatku akcyzowym zwalniają niektóre wyroby akcyzowe od akcyzy ze
względu na ich wykorzystanie (przeznaczenie). Takimi wyrobami są m.in. wszystkie wyroby
energetyczne używane do celów żeglugi i rejsów rybackich. Zwolnienie od akcyzy ma zastosowanie w
określonych ustawowo przypadkach i jest uzależnione od spełnienia warunków również
przewidzianych w ustawie. Zwalniane od akcyzy wyroby energetyczne przeznaczone do statków
śródlądowych i statków rybackich wykonujących żeglugę bywają nadużywane przez podmioty
nieuprawnione albo wykorzystywane do niefunkcjonujących statków lub statków niewykonujących
żeglugi. Zjawisko to jest niepożądane, stąd potrzeba regulacji w przedmiotowym zakresie. W projekcie
proponuje się, aby warunkiem zwolnienia od akcyzy wyrobów energetycznych używanych do celów
żeglugi przez statki w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 1863), przez statki rybackie w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie
morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 277, z późn. zm.) lub jachty lub jednostki pływające w rozumieniu ustawy
z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1500), było wpisanie tych statków do odpowiednich prowadzonych dla nich rejestrów,
o ile taki obowiązek wynika z tych przepisów. Tym samym obowiązek rejestracji nie będzie warunkiem
koniecznym do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy w przypadku statków niebędących polskimi
statkami lub statków, których właścicielami są osoby fizyczne mające obywatelstwo innego niż
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego lub osoby prawne mające siedzibę w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim. Warunek rejestracji statków pozwoli analizować
dostawy paliw żeglugowych zwolnionych od akcyzy do poszczególnych statków tankowanych z
nabrzeża portów dostarczanych drogowymi i kolejowymi środkami transportu monitorowanymi w
ramach ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu
towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 859).
W projekcie regulowana jest również kwestia zwolnienia od akcyzy, w ramach ustalonych
norm, importu napojów alkoholowych przywożonych w ramach wykonywanej pracy przez
podróżnego, będącego członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z
terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Projektowana regulacja ma na celu zapewnienie
spójności systemu podatkowego w Polsce poprzez skorelowanie systemowych rozwiązań w zakresie
zwolnień w podatku akcyzowym i podatku od towarów i usług. Wprowadzone zostaną również
regulacje, zgodnie z którymi, w przypadku powstania zaległości z tytułu podatków stanowiących
dochód budżetu państwa, wynikających z decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania
podatkowego – właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie cofnie zezwolenia akcyzowego, nie wyda
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decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, nie cofnie
zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, nie cofnie zgody na stosowanie
zabezpieczenia ryczałtowego, jeżeli zostanie przyjęte zabezpieczenie wykonania tej decyzji, o którym
mowa w art. 33d § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
Projekt wprowadza zmiany w zakresie instytucji WIA, mające na celu uregulowanie zagadnień,
które pojawiły się w związku z jej funkcjonowaniem na przestrzeni okresu od 2015 r. Zagadnienia te
związane są z koniecznością zwiększenia nadzoru merytorycznego nad wydawanymi decyzjami WIA,
zapewnienia stosowania WIA na potrzeby celu w jakim została wydana (m.in. na potrzeby
opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego) sprawowania skutecznej kontroli
przy stosowaniu WIA, zdefiniowania sytuacji dających podstawę do zmiany funkcjonujących w obrocie
prawnym decyzji WIA. Znowelizowane zostały również przepisy w zakresie zwolnienia od akcyzy
czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do
celów opałowych w sposób ułatwiający pozyskiwanie danych o wysokości realizowanych zwolnień od
akcyzy w zakresie tego zwolnienia oraz informacji dla realizacji wynikającego z odrębnych przepisów
obowiązku sprawozdawania pomocy publicznej.
Projekt zawiera zmiany mające na celu przeciwdziałanie sytuacjom, w których osobami
kierującymi działalnością podmiotów posiadających zezwolenia akcyzowe oraz status pośredniczącego
podmiotu tytoniowego mogłyby być tzw. słupy lub osoby, które nie gwarantują wywiązywania się przez
podmiot z obowiązku rozliczania się z podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Ponadto
projekt

doprecyzowuje

i

ujednolica

regulacje

dotyczące

odmowy

wydania

zezwolenia

akcyzowego/dokonania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz cofnięcia
zezwolenia akcyzowego/wykreślenia podmiotu z wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów
tytoniowych.

Rozwiązano

również

kwestię

dostosowania

aktualnych

regulacji

prawnych

przewidujących pozyskiwanie danych osobowych od finalnych nabywców węglowych do zasad
wyrażonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W efekcie, w przypadku
oświadczenia składanego przez finalnego nabywcę węglowego o przeznaczeniu wyrobów węglowych
do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy oraz w przypadku sporządzania przez sprzedawcę
wyrobów węglowych listy finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu
węglowego, odstąpiono od wymogu podania w tych dokumentach numeru dowodu osobistego, gdy
nabywcy wyrobów węglowych został nadany numer PESEL. Przy ewentualnej kontroli, na właściwą
identyfikację osób składających oświadczenie w zakresie wyrobów węglowych pozwoli organom
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podatkowym numer PESEL, a dopiero gdy numer PESEL nie został nadany, nazwa i numer dokumentu
stwierdzającego tożsamość.
Proponowana w projekcie zmiana ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania
drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi dotyczy wprowadzonego
nowelizowaną ustawą obowiązku zgłaszania do rejestru systemu monitorowania przewozu towarów
(system SENT) towarów wrażliwych dla budżetu państwa i przesyłania danych geolokalizacyjnych na
całej trasie przewozu tych towarów. W celu wyeliminowania obciążeń o podobnym charakterze w
przypadku systemów EMCS i NCTS zrezygnowano z obowiązku przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT,
o ile przewozy te objęte będą tym systemem. Jednakże wyłączenie to powoduje, że wszystkie
przemieszczania, w tym w szczególności tranzyty przez Polskę towarów wrażliwych, nie są „widoczne”
dla organów KAS, co bywa wykorzystywane przez szarą strefę. Proponuje się, aby wszystkie podmioty
dokonujące zgłoszenia do krajowego systemu EMCS PL2 oraz podmioty awizujące przesyłkę na
terytorium kraju w tym systemie były zwolnione z obowiązku przesyłania zgłoszenia do systemu SENT,
zaś dla przemieszczeń w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem dokumentu e-AD
zgłoszonego do innego niż krajowy system EMCS PL2 obowiązywała będzie procedura przewidziana w
art. 7 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu
paliwami opałowymi.
Propozycje zmiany ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 19, z późn. zm.) wynikają z konieczności przeciwdziałania występowaniu przestępstw skarbowych
przy obrocie wyrobami akcyzowymi. Zmiany powinny lepiej zabezpieczyć interesy finansowe budżetu
państwa, stanowiąc istotne uzupełnienie pakietu działań prawodawczych podejmowanych na polu
prawa podatkowego.
Propozycje zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1325, z późn. zm.) wychodzą naprzeciw sytuacji kiedy mimo związku między postępowaniami i
wzajemnego wpływu rozstrzygnięcia w jednej sprawie na rozstrzygnięcie w drugiej sprawie nie istnieje
relacja zagadnienia wstępnego pozwalająca, a wręcz nakazująca zawieszenie postępowania. Nie
można w tym zakresie ustalić, które postępowanie jest pierwotne, a które wtórne. Zasadniczo oba
takie postępowania mogą toczyć się równolegle i równocześnie mogą być wydawane rozstrzygnięcia
w tych sprawach. Efektem techniki samoobliczenia podatku jest powtarzalność działań podatnika w
kolejnych okresach rozliczeniowych, bazujących na wcześniej przyjętym przez podatnika rozumieniu
przepisów. Szczegółowe rozwiązania prawa materialnego wiążą czasem wynik bieżącego rozliczenia
podatku z wynikami rozliczenia za wcześniejsze okresy. W szczególności jest to systemową cechą
podatku od towarów i usług oraz skutkiem pozostających do wykorzystania z poprzednich okresów
rozliczeniowych ulg podatkowych. Procesowym odbiciem takich rozwiązań prawa materialnego są
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serie postępowań „kaskadowych”, gdy wymiar podatku uzależniony jest od rozstrzygnięcia za
poprzednie okresy rozliczeniowe. Podobne sprzężenia postępowań podatkowych występują np. w
relacji między postępowaniem w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
postępowaniem w zakresie podatku od towarów i usług.
Propozycje zmian w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw W celu zapewnienia możliwości korzystania z usługi Twój e-PIT coraz większej
liczby podatników niezbędnym jest utrzymanie infrastruktury informatycznej na coraz wyższym
poziomie, co wiąże się z koniecznością zapewnienie określonych środków finansowych. Z uwagi na
powyższe projekt przewiduje wzrost wydatków na ww. cel. W świetle doczasowych doświadczeń
uwzględniając koszt utrzymania i modyfikacji usługi Twój e-PIT, tak by odpowiadała bieżącemu stanu
prawnemu i uzasadnionym potrzebom podatników i płatników – będzie należało w latach 2021–2028
przeznaczyć na ten cel – znacznie większą kwotę niż mowa w art. 10 ustawy. Przyjęto, że kwota ta
powinna wynosić 3 800 000 zł rocznie, co przez 8 lat (2021–2028) daje kwotę 30 400 000 zł. Wydatki
w rozłożeniu na 8 lat, w kwocie 3 800 000 zł rocznie, to kwoty zabezpieczające uzasadnione potrzeby
utrzymaniowe i rozwojowe usługi dedykowanej ponad 20 mln obywateli. Kwota 100 000 zł rocznie
faktycznie uniemożliwi utrzymanie usługi nawet w zakresie zapewnienia zgodności generowanych
przez nią formularzy z formalnie obowiązującymi w danym roku podatkowym, a przede wszystkim
zgodności z obowiązującym w danym roku stanem prawnym, nie wspominając o konieczności
zabezpieczenia należytego przygotowania usługi Twój e-PIT, zadbanie o jej odpowiednią wydajność i
bezpieczeństwo rozwiązań, stąd postulowana zmiana.

Proponowane zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
a) Zmiana definicji „terytorium państwa członkowskiego” w związku z transpozycją przepisów
dyrektywy Rady (UE) 2019/475 polegająca na wykreśleniu włoskiej gminy Campione d'Italia i włoskich
wód jeziora Lugano z listy wyszczególnionych w przepisie ustawy o podatku akcyzowym terytoriów nie
uznawanych za terytorium państwa członkowskiego. Zgodnie z dyrektywą Rady (UE) 2019/475
terytoria te zostały włączone do terytorium Unii Europejskiej i począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. ma
do nich zastosowanie dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych
zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG,
b) Doprecyzowanie obowiązku prowadzenia przez podmioty sprzedające (sprzedawców) rejestru
nabywców wyrobów (bez względu na kod CN), które w swym składzie zawierają alkohol etylowy o
rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości, który będzie dotyczył takiego
alkoholu skażonego mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub
mieszaniną alkoholu tertbutylowego i benzoesanu denatonium, lub alkoholem izopropylowym.
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Przedmiotowa zmiana ma umożliwić efektywniejsze monitorowanie faktycznego wykorzystania
(poznanie odbiorców) wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy skażony zwolniony od
podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie,
c) Wprowadzenie opodatkowania suszu tytoniowego w przypadku jego nabycia lub posiadania przez
rolnika, który nie jest wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego, w przypadku ujawnienia
nielegalnej plantacji tytoniu, a także doprecyzowanie terminu „rolnika, który wyprodukował susz
tytoniowy”, poprzez odwołanie do producenta surowca tytoniowego – działającego na warunkach i
zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 945, z późn. zm.), w celu uszczelnienia sfery obrotu suszem tytoniowym. Oczekuje się,
że podjęte na podstawie projektowanych przepisów działania zmniejszą masę surowca tytoniowego
dostarczaną do wytwórni wyrobów tytoniowych działających wbrew przepisom ustawy o podatku
akcyzowym, a także prognozuje się poprawę warunków funkcjonowania legalnie działających
podmiotów,
d) Rozszerzenie uprawnień obecnie przysługującym grupom producentów suszu tytoniowego na
organizacje zrzeszające producentów suszu wpisane do rejestru organizacji producentów na
podstawie art. 38k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych,
e) Wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji wyrobów akcyzowych w
formie elektronicznej od 1 stycznia 2022 r. oraz rezygnacja z określania wzoru ewidencji oraz
niektórych dokumentacji, a także zastąpienie wyrażenia „księga kontroli” określeniem „dokumentacja
kontroli” – od dnia wejścia w życie ustawy, wyłączenie z obowiązku prowadzenia ewidencji osób
fizycznych produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW,
i doprecyzowanie obowiązku prowadzenia ewidencji w zakresie napojów fermentowanych lub
wyrobów pośrednich,
f) Wprowadzenie obowiązku składania deklaracji akcyzowych wyłącznie za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (z wyłączeniem deklaracji podatkowych i uproszczonych składanych przez
osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) od 1 lipca 2021 r., wprowadzenie obowiązku
składania przez określone grupy podatników deklaracji w zakresie wyrobów akcyzowych objętych
zwolnieniem od akcyzy lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na konieczność pozyskania danych pozwalających
na oszacowanie wielkości preferencji podatkowych (z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej),
g) Wprowadzenie wymogu złożenia jednej deklaracji uproszczonej przez wszystkich współwłaścicieli
samochodu osobowego, z równoczesnym określeniem zasad składania tej deklaracji,
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h) Wprowadzenie ułatwień dla podatników związanych ze stosowaniem znaków akcyzy polegających
na:
 wprowadzeniu możliwości obniżenia kwoty akcyzy o kwotę stanowiącą wartość
podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe lub opakowania
jednostkowe, w przypadku podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby
akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (np. płyn do papierosów elektronicznych
lub wyroby nowatorskie),
 wprowadzeniu wyłączenia obowiązku nakładania znaków akcyzy w przypadku nabycia
wewnątrzwspólnotowego, np. płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich,
w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego,
 wyeliminowaniu problemów związanych z potwierdzaniem spisów dla podmiotów, które
posiadają wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania legalizacyjnymi znakami
akcyzy, poprzez zmianę w art. 116 ust. 5 organu potwierdzającego spis przedmiotowych
wyrobów, z właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy na
naczelnika urzędu celno-skarbowego,
i) Wprowadzenie w zakresie instytucji wiążącej informacji akcyzowej (WIA) regulacji umożliwiających
organowi podatkowego zmianę z urzędu lub na wniosek wydanych decyzji w sprawie WIA,
wprowadzenie mocy wiążącej WIA w stosunku do podmiotu, na rzecz którego została wydana,
wprowadzenie ważności WIA przez okres 5 lat od dnia jej wydania oraz możliwości przedłużenia tego
okresu na wniosek podmiotu posiadającego WIA, określenie kręgu podmiotów które mogą wystąpić o
WIA,
j) Wprowadzenie regulacji zgodnie z którymi, w przypadku powstania zaległości z tytułu podatków
stanowiących dochód budżetu państwa, wynikających z decyzji określającej lub ustalającej wysokość
zobowiązania podatkowego – właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie cofnie zezwolenia
akcyzowego, nie wyda decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru pośredniczących podmiotów
tytoniowych, nie cofnie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, nie cofnie zgody
na stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego, jeżeli zostanie przyjęte zabezpieczenie wykonania tej
decyzji, o którym mowa w art. 33d § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – co
powinno pozytywnie wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorców będących podatnikami akcyzy.
Zmiany te będą również zapobiegać utracie przez wiarygodnych podatników akcyzy: posiadanego
statusu pośredniczących podmiotów tytoniowych, zezwoleń akcyzowych oraz ułatwień w zakresie
zabezpieczenia akcyzowego, co ma szczególne znaczenie obecnie, w dobie pandemii SARS-CoV-2,
k) Wprowadzenie regulacji stanowiącej, iż w przypadku spełnienia określonych przesłanek
nieostateczne decyzje naczelnika urzędu skarbowego o cofnięciu zezwolenia będą natychmiast
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wykonalne, co oznaczałoby natychmiastowe zaprzestanie działalności przez podmiot, któremu
cofnięto zezwolenie,
l) Wprowadzenie nowego przedmiotu opodatkowania akcyzą w przypadku samochodów osobowych,
tj. opodatkowaniu podlegać będzie: dokonanie w pojeździe samochodowym innym niż samochód
osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym zmian
konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy oraz nabycie lub posiadanie
samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej
opodatkowaniu, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. b albo ust. 2, a w wyniku kontroli podatkowej,
kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony,
m) Wprowadzenie obowiązku uzyskania, dla celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych
oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, dokumentu potwierdzającego brak
obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju,
n) Wprowadzenie zwolnienia od akcyzy importu napojów alkoholowych przywożonych, w ramach
wykonywanej pracy, z uwzględnieniem ustalonych norm, przez podróżnego, będącego członkiem
załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na
terytorium kraju,
o) Ograniczenie katalogu danych osobowych podawanych przez sprzedawcę wyrobów węglowych na
liście finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu węglowego oraz przez
finalnego nabywcę węglowego w oświadczeniu o przeznaczeniu nabytych wyrobów węglowych do
celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy, co zlikwiduje nadmierną ingerencję w prywatność
osób, których te dane dotyczą,
p) Określenie, jako warunku zwolnienia od akcyzy, obowiązku wpisywania środków transportu
wodnego (takich jak statki czy jachty), zużywających wyroby energetyczne do celów żeglugi, do
rejestrów prowadzonych dla nich na mocy odrębnych ustaw, o ile taki obowiązek wynika z tych
przepisów, q) Rozszerzenie przesłanek odmowy wydania oraz cofnięcia zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie podatku akcyzowego oraz przesłanek odmowy dokonania wpisu do rejestru
pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz wykreślenia z tego rejestru i ujednolicenie regulacji w
przedmiotowym zakresie,
r) Nowelizacja przepisów dotyczących zwolnienia od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu,
których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w pracach rolniczych,
ogrodniczych oraz w hodowli ryb, w sposób ułatwiający pozyskiwanie danych o wysokości
realizowanych zwolnień od akcyzy w zakresie tego zwolnienia oraz informacji dla realizacji
wynikającego z odrębnych przepisów obowiązku sprawozdawania pomocy publicznej,
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s) Wprowadzenie regulacji dotyczącej mechanizmów zabezpieczających w przypadku przekazania
przez producentów, importerów i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego
papierosów lub tytoniu do palenia, nieprawidłowych bądź niekompletnych danych o liczbie
znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości
tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną,
t) Uelastycznienie wzoru na kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej przez zakład
energochłonny wykorzystujący energię elektryczną w przypadku kolejnych zmian stawki podatku
akcyzowego od energii elektrycznej (zamiast stałej liczby we wzorze wprowadza się zmienną „S”
odpowiadającą stawce podatku akcyzowego od energii elektrycznej).

Zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz.
110, z późn. zm.)
a) Rozszerzenie katalogu rodzaju pojazdów, przy rejestracji których załączony powinien być dokument
potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy, tj. o samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna
N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub
„van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1),
b) Rozszerzenie, o dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju,
katalogu dokumentów, które mogą być zastąpione przy rejestracji pojazdu oświadczeniem
wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, że posiada
odpowiednio oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na
terytorium kraju od samochodu ciężarowego lub specjalnego, który został nabyty od tego salonu
(aktualnie takie rozwiązanie dotyczy samochodów osobowych).

Zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325,
z późn. zm.) Proponuje się wprowadzenie dodatkowych przesłanek fakultatywnego zawieszenia
postępowania podatkowego przez organ podatkowy. Szersze możliwości zawieszenia postępowania
podatkowego powinny pozytywnie wpłynąć na ekonomikę postępowań prowadzonych przez organy
podatkowe. W wyniku zaproponowanej nowelizacji Ordynacji podatkowej organ podatkowy będzie
miał uprawnienie do zawieszenia postępowania w przypadkach, gdy: a) pomiędzy postępowaniami w
sprawach dotyczących tej samej strony istnieje tego rodzaju związek, że na treść decyzji wydawanej w
zawieszanym postępowaniu ma wpływ rozstrzygnięcie sprawy w innym postępowaniu, b) stan
faktyczny lub zagadnienie prawne będące przedmiotem zawieszanego postępowania i innego
postępowania w sprawach dotyczących tej samej strony są podobne, c) przepis mający wpływ na treść
decyzji jest przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem
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Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub sądem administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności
aktu prawa miejscowego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 277,
z późn. zm.) Proponuje się udostępnienie online organom Krajowej Administracji Skarbowej danych z
rejestru statków rybackich, aby zlikwidować wymóg pozyskania dodatkowych dokumentów od
podmiotów zużywających paliwo żeglugowe. Z uwagi na to, iż rozwiązania teleinformatyczne są
stosowane przy prowadzeniu ww. rejestru, to zakłada się, iż udostępnianie tych danych będzie
odbywać się między Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a organem rejestrowym za pomocą
interfejsu.

Zmiana w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw (Dz.U. z 2019 r. poz. 660, z późn. zm.) Proponowana zmiana przewiduje, że Inspekcja Handlowa
oprócz badanych obecnie wymagań jakościowych paliw, określanych przez ministra właściwego do
spraw energii, będzie sprawdzała także, czy w olejach napędowych nie znajdują się substancje
stosowane do znakowania i barwienia olejów opałowych oraz inne substancje świadczące o zmianie
przeznaczenia innych wyrobów energetycznych oferowanych do sprzedaży detalicznej jako olej
napędowy. Kontrola będzie prowadzona przez organy Inspekcji Handlowej w ramach istniejącego
obecnie Systemu Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw, którym zarządza Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wykorzystanie już istniejących mechanizmów planowania i
realizacji kontroli jakości paliw przez Inspekcję Handlową pozwoli na sprawną i efektywną realizację
nowego zadania. Projektowane przepisy zakładają, że Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
niezwłocznie po otrzymaniu z laboratorium protokołu zawierającego wyniki badań próbek paliw
ciekłych wskazujące, że paliwo zawiera substancje stosowane do znakowania i barwienia olejów
opałowych lub inne substancje, które nie powinny znajdować się w olejach napędowych oferowanych
do sprzedaży detalicznej, przekazuje poświadczony za zgodność z oryginałem protokół właściwemu dla
siedziby przedsiębiorcy urzędowi skarbowemu właściwemu w zakresie akcyzy w celu podjęcia
odpowiednich działań. Substancje stosowane do barwienia oraz znakowania olejów opałowych zostały
zdefiniowane na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym w przepisach
odrębnych. Proponowana delegacja ustawowa uprawni do określenia metody badania oleju
napędowego na obecność tych substancji w olejach napędowych oferowanych do sprzedaży
detalicznej. Wykaz innych substancji, których obecność w oleju napędowym będzie kontrolowała
Inspekcja Handlowa wraz z metodami badań, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do
spraw finansów publicznych. Proponowane przepisy umożliwią wykorzystywanie wyników badań
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wykonywanych przez Inspekcję Handlową w postępowaniach prowadzonych przez organ Krajowej
Administracji Skarbowej właściwy w zakresie akcyzy w przypadku stwierdzenia naruszenia
obowiązujących norm prawnych. Proponowana zmiana ma na celu wykorzystanie potencjału
kontrolnego Inspekcji Handlowej, w zakresie kontroli wykonywanych również przez organy Krajowej
Administracji Skarbowej. Rozszerzenie zakresu badania paliw zwiększy koszty badań laboratoryjnych
ponoszonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach Systemu
Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw, jednakże spodziewana synergia działań powinna
przyczynić się do znacznego ograniczenia możliwości występowania nieprawidłowości na rynku paliw,
powodując tym samym ograniczenie kosztów kontroli sprawowanej przez Krajową Administrację
Skarbową. Proponowane rozwiązanie zmniejszy również obciążenia po stronie przedsiębiorców,
bowiem niezbędne dla oceny oferowanych produktów informacje będzie można pozyskać w wyniku
czynności podejmowanych przez Inspekcję Handlową i obniżenie kosztów kontroli paliw ciekłych.

Zmiana w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546,
z późn. zm.) Proponowana zmiana ma na celu ograniczenie nakładanych na podmioty obowiązków, w
związku z wprowadzanym rozwiązaniem dotyczącym uzyskania dokumentu potwierdzającego brak
obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju w odniesieniu do samochodów ciężarowych i
specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. W tym zakresie proponuje się
wprowadzenie zwolnienia z opłaty skarbowej ww. dokumentu stanowiącego zaświadczenie.
Wprowadzenie projektowanego zwolnienia przyczyni się również do zapewnienia właściwego i
sprawnego przeprowadzenia przez organy podatkowe procesu wydawania dokumentów
potwierdzających brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od ww. samochodów
ciężarowych i specjalnych, które na gruncie ustawy o podatku akcyzowym nie podlegają
opodatkowaniu akcyzą. Zmiana w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.) Proponowana zmiana ma charakter porządkowy i
dokonywana jest w celu wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych. Zmiana ujednolica przepisy ustawy
o Krajowej Administracji Skarbowej, wskazując w art. 74 ust. 1 pkt 4, iż stosowane przy wykonywaniu
kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego przyrządy
pomiarowe niezbędne do kontroli ilości i jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o
miarach, przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane przy dokonywaniu kontroli celnoskarbowej, podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Katalog tych przyrządów oraz zakres ich
stosowania został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz
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zakresu tej kontroli (Dz.U. poz. 885), co pozwoli podmiotom, z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej
działalności gospodarczej, na płynne dostosowanie się do obowiązków zapewnienia warunków i
środków do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Zmiana ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o
systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami
opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859) Proponowana zmiana polega na wprowadzeniu obowiązku
przekazywania danych geolokalizacyjnych dla towarów przemieszczających się w procedurze
zawieszenia poboru akcyzy niezgłoszonych do krajowego systemu EMCS PL2.

Zmiany ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19, z
późn. zm.). Zmiany w ustawie Kodeks karny skarbowy przewidują objęcie penalizacją zachowań
dotychczas nie stanowiących przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w zakresie
obrotu wyrobami akcyzowymi wbrew przepisom ustawy o podatku akcyzowym oraz podwyższenie
górnej granicy kary pozbawienia wolności za przestępstwa skarbowe związane z obrotem wyrobami
akcyzowymi, wbrew przepisom ustawy o podatku akcyzowym.

Propozycje zmiany w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw Dla zapewnienia ciągłości i podwyższania jakości wykorzystywanej usługi
Twój e-PIT konieczne jest zapewnienie środków finansowych, które zgodnie ze wstępnymi szacunkami
wynosić będą w każdym kolejnym roku 3 800 000 mln zł. Wzrost kwoty wynika z jednej strony z
konieczności ciągłego udoskonalania świadczonej usługi, z drugiej zaś z konieczności znacznego jej
corocznego przebudowywania wynikającego ze zmieniających się przepisów prawa podatkowego.
Stan: 31.12.20 – Projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 1 kwietnia 2021 r. z wyjątkami.
Link

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
Zmiana ustawy z dnia 19 marca 2004 r.- Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1169, z późn. zm.)
oraz niektórych innych ustaw spowodowana jest potrzebą ujednolicenia procedury wydawania przez
naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji związanych z wymiarem należności celnych i
podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej z tytułu importu towarów.
W przypadku importu towarów podlegających należnościom celnym i podatkowym,
postępowania w sprawie określenia (wymiaru) należności celnych i należności podatkowych,
prowadzone są odrębnie, pomimo że dotyczy tego samego stanu faktycznego (ten sam podmiot, towar
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oraz zdarzenie powodujące powstanie długu celnego i zobowiązania podatkowego). Należności celne
wymierzane są po przeprowadzeniu postępowania celnego (na podstawie przepisów celnych), zaś
podatki – postępowania podatkowego (na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm., zwanej dalej „Ordynacją podatkową”).
W zdecydowanej większości przypadków decyzje podatkowe wydawane są dopiero po wydaniu decyzji
celnych, gdyż do podstawy opodatkowania podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym (w przypadku
samochodów osobowych) wlicza się wartość celną towaru i kwotę należności celnych określonych w
decyzji celnej. Powoduje to brak możliwości prowadzenia ww. postępowań równolegle, co z kolei
negatywnie wpływa na szybkość postępowania oraz jego ekonomikę. W obu postępowaniach (celnym
i podatkowym), mimo, że dotyczą tego samego stanu faktycznego, wykonywane są dwukrotnie
analogiczne czynności procesowe, jak choćby prawo do bycia wysłuchanym w postępowaniu celnym i
następnie wyznaczenie 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w postępowaniu podatkowym,
które realizują zasadniczo ten sam cel. Dualizm postępowań prowadzi do sytuacji, gdy w sprawie
jednego zgłoszenia celnego może być wydanych nawet kilka decyzji wymiarowych (np. w przypadku
importu wyrobów akcyzowych – paliw organ wyda decyzję celną, decyzję w sprawie podatku VAT,
decyzję w sprawie podatku akcyzowego oraz decyzję w sprawie opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej),
nie wspominając o dokumentach wydanych przez organ w toku postępowań.
Przedsiębiorcy (importerzy) również zgłaszają potrzebę uproszczenia i odformalizowania tego
procesu, bowiem oczekują od organów celnych sprawnego, całościowego zakończenia sprawy
związanej z danym zgłoszeniem celnym. Rozwiązanie proponowane w projekcie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw zakłada wyeliminowanie ww. dualizmu i
ujednolicenie procedury związanej z wymiarem należności importowych, poprzez wprowadzenie
rozwiązań prawnych umożliwiających przeprowadzenie jednego postępowania i wydanie jednej
decyzji w sprawach związanych z importem.
Projekt ustawy przewiduje również odformalizowanie procesu ubiegania się o wpis do wykazu
gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot
wynikających z długów celnych oraz wpis na listę agentów celnych. W obu przypadkach stosowany jest
ten sam mechanizm, polegający na wydawaniu decyzji administracyjnej o wpisie danej osoby (do
wykazu/na listę) oraz dokonaniu wpisu tej osoby do wykazu/na listę. Wydawanie decyzji
administracyjnych o wpisie w ww. sprawach ma zatem jedynie charakter deklaratoryjny i nie przyznaje
jeszcze uprawnień osobie spełniającej określone warunki. Przyjęcie powyżej opisanych rozwiązań
prawnych pozwoliłoby na odformalizowanie i skrócenie postępowań w ww. zakresie.
Zmiana ustawy z dnia 19 marca 2004 r.- Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1169, z późn. zm.)
oraz niektórych innych ustaw spowodowana jest potrzebą ujednolicenia procedury wydawania przez
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naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji związanych z wymiarem należności celnych i
podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej z tytułu importu towarów.
W przypadku importu towarów podlegających należnościom celnym i podatkowym,
postępowania w sprawie określenia (wymiaru) należności celnych i należności podatkowych,
prowadzone są odrębnie, pomimo że dotyczy tego samego stanu faktycznego (ten sam podmiot, towar
oraz zdarzenie powodujące powstanie długu celnego i zobowiązania podatkowego). Należności celne
wymierzane są po przeprowadzeniu postępowania celnego (na podstawie przepisów celnych), zaś
podatki – postępowania podatkowego (na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm., zwanej dalej „Ordynacją podatkową”).
W zdecydowanej większości przypadków decyzje podatkowe wydawane są dopiero po wydaniu decyzji
celnych, gdyż do podstawy opodatkowania podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym (w przypadku
samochodów osobowych) wlicza się wartość celną towaru i kwotę należności celnych określonych w
decyzji celnej. Powoduje to brak możliwości prowadzenia ww. postępowań równolegle, co z kolei
negatywnie wpływa na szybkość postępowania oraz jego ekonomikę. W obu postępowaniach (celnym
i podatkowym), mimo, że dotyczą tego samego stanu faktycznego, wykonywane są dwukrotnie
analogiczne czynności procesowe, jak choćby prawo do bycia wysłuchanym w postępowaniu celnym i
następnie wyznaczenie 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w postępowaniu podatkowym,
które realizują zasadniczo ten sam cel. Dualizm postępowań prowadzi do sytuacji, gdy w sprawie
jednego zgłoszenia celnego może być wydanych nawet kilka decyzji wymiarowych (np. w przypadku
importu wyrobów akcyzowych – paliw organ wyda decyzję celną, decyzję w sprawie podatku VAT,
decyzję w sprawie podatku akcyzowego oraz decyzję w sprawie opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej),
nie wspominając o dokumentach wydanych przez organ w toku postępowań.
Przedsiębiorcy (importerzy) również zgłaszają potrzebę uproszczenia i odformalizowania tego
procesu, bowiem oczekują od organów celnych sprawnego, całościowego zakończenia sprawy
związanej z danym zgłoszeniem celnym. Rozwiązanie proponowane w projekcie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw zakłada wyeliminowanie ww. dualizmu i
ujednolicenie procedury związanej z wymiarem należności importowych, poprzez wprowadzenie
rozwiązań prawnych umożliwiających przeprowadzenie jednego postępowania i wydanie jednej
decyzji w sprawach związanych z importem.
Projekt ustawy przewiduje również odformalizowanie procesu ubiegania się o wpis do wykazu
gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot
wynikających z długów celnych oraz wpis na listę agentów celnych. W obu przypadkach stosowany jest
ten sam mechanizm, polegający na wydawaniu decyzji administracyjnej o wpisie danej osoby (do
wykazu/na listę) oraz dokonaniu wpisu tej osoby do wykazu/na listę. Wydawanie decyzji
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administracyjnych o wpisie w ww. sprawach ma zatem jedynie charakter deklaratoryjny i nie przyznaje
jeszcze uprawnień osobie spełniającej określone warunki. Przyjęcie powyżej opisanych rozwiązań
prawnych pozwoliłoby na odformalizowanie i skrócenie postępowań w ww. zakresie. W zakresie spraw
związanych z dokonywaniem wpisu do wykazu gwarantów, zmianie ulega organ rozpatrujący sprawy z
tego zakresu, z ministra właściwego do spraw finansów publicznych na Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej.
W zakresie systemu INTRASTAT proponuje się zmianę dotyczącą sposobu informowania
respondentów o obowiązku sprawozdawczym. Informacja ta zamieszczana będzie przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego na stronie internetowej GUS. Obecnie wysokość progów
statystycznych ustalana jest corocznie w drodze rozporządzenia na podstawie ustawy z dnia 29
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn.zm.).
Projekt ustawy zakłada ponadto doprecyzowanie przepisów w zakresie postępowania w
sprawach celnych, w szczególności poprzez rozszerzenie zakresu stosowania Ordynacji podatkowej do
ww. spraw m. in. o tryb prostowania błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek (art. 215
§ 1 Ordynacji podatkowej), a także w zakresie odwołań o: regulacje dotyczące podania
niespełniającego wymogów prawa (art. 169 § 2, 3 i 4 Ordynacji podatkowej) oraz tryb umorzenia
postępowania (art. 208 Ordynacji podatkowej).
Projektowane zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 864, z późn. z.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1396, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014, z późn. zm.) oraz Ordynacji podatkowej są
konsekwencją wprowadzenia zasady ujednolicenia postępowania w sprawie należności celnych i
podatkowych.
Zmiany przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63, z późn. zm.) umożliwią zapewnienie identyfikatora
podatkowego (PESEL) nie tylko osobom objętym rejestrem PESEL (zobowiązanym do posiadania go),
ale również innym podatnikom (nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług), które – w określonych warunkach- nie są
zobowiązane, ale mogłyby go uzyskać, w tym na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności.
W ostatnim czasie sprawa ta stała się szczególnie istotna i pilna z uwagi na dynamiczny wzrost
napływu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców (głównie obywateli ukraińskich)
poszukujących tutaj zatrudnienia i zarobkowania. W dużej części osoby te mają trudności z uzyskaniem
zameldowania. Istniejące okoliczności mogą stać się przyczynkiem do powstania nieprawidłowości
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(podatkowych) po stronie podatników (głównie cudzoziemców), płatników (w tym zatrudniających
cudzoziemców) i organów podatkowych borykających się z identyfikacją tych podatników konieczną
m.in. do prawidłowego ich rozliczenia.
Projektowana zmiana ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 847, z późn. zm.) ma na celu umożliwienie podmiotom przekazywanie informacji, określonych w
ustawie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a tym samym zapewnienie możliwości
elektronicznego prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych. Niniejszy projekt stanowi także
element realizacji założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą
do 2030 r.), której celem jest likwidowanie barier rozwojowych i opieranie rozwoju w coraz większym
stopniu na wiedzy, cyfryzacji i innowacyjności. Projektowana zmiana przewiduje również
zmodyfikowanie brzmienia przepisu art. 15f ust. 6 ustawy przez zastąpienie wyrazów „lub
upoważnionego przez niego sekretarza lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra
właściwego do spraw finansów publicznych” wyrazami „wyznaczony przez niego organ Krajowej
Administracji Skarbowej”. Rozwiązanie to umożliwi ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych wyznaczenie właściwego organu KAS, który mógłby zatwierdzać wpis do Rejestru, jego
zmianę lub wykreślenie.
Niniejszy projekt dokonuje również zmiany w przepisach art. 90 ust. 1 pkt 2 i ust. 1b pkt 2
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zgodnie z którymi minister właściwy do spraw
finansów publicznych nakłada karę pieniężną na przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz
dostawców usług płatniczych, w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy.
Proponowana zmiana przewiduje, że to naczelnik urzędu celno-skarbowego, właściwy do prowadzenia
czynności audytowych, będzie organem nakładającym kary pieniężne na przedsiębiorców
telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych, którzy nie przestrzegają przepisów ustawy o
grach hazardowych.
Zmiany przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.
U. z 2019 r. poz. 768, z późn. zm.) mają na celu ujednolicenie trybu prowadzenia kontroli celnoskarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z
przywozem towarów w obrocie między obszarem celnym UE a państwami trzecimi. Założeniem jest,
że będzie mogła się odbywać jedna kontrola, która zakończy się protokołem.
Założeniem proponowanego rozwiązania jest ujednolicenie procesu wydawania decyzji
związanych z wymiarem należności celnych i podatkowych z tytułu importu towarów. Projekt
przewiduje stosowanie do postępowań w sprawie podatków importowych oraz opłat związanych z
importem paliw (opłata paliwowa, opłata emisyjna) proceduralnych przepisów celnych uzupełnionych
jedynie pomocniczo odpowiednimi przepisami Ordynacji podatkowej. Ujednolicenie procedury
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dotyczyłoby zarówno postępowań w I instancji, postępowań odwoławczych oraz postępowań w
trybach nadzwyczajnych. Wymaga to dokonania zmian w przepisach podatkowych oraz przepisach
regulujących opłaty związane z importem paliw, a mianowicie w:
- ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
- ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,
- ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym, w zakresie opłaty paliwowej,
- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w zakresie opłaty emisyjnej.

W konsekwencji ujednolicenia, do postępowań w sprawie należności celnych, podatku VAT i
podatku akcyzowego z tytułu importu towarów oraz opłat związanych z importem paliw byłyby
stosowane przepisy celne uzupełnione jedynie pomocniczo odpowiednimi przepisami Ordynacji
podatkowej. Dostosowanie w odwrotnym kierunku, tj. dostosowanie przepisów celnych do przepisów
Ordynacji podatkowej nie może być brane pod uwagę, gdyż znaczna część proceduralnych przepisów
celnych unormowana została w stosowanych wprost rozporządzeniach unijnych, tj. rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego
unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „UKC”, i jego
przepisach delegowanych i wykonawczych, obowiązujących od dnia 1 maja 2016 r.
Postępowanie celne od dnia 1 maja 2016 r. regulowane jest przepisami unijnymi (UKC oraz
przepisy wykonawcze i delegowane do UKC), ustawą z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne ,
uzupełnioną odpowiednimi przepisami Ordynacji podatkowej. Nowa procedura wprowadzona
przepisami unijnymi w znaczny sposób uprościła i odformalizowała postępowanie celne, poprzez m.in.
zapewnienie możliwości podejmowania czynności wyjaśniających bez konieczności wszczynania
postępowania, uproszczenie treści decyzji, ograniczenie ilości dokumentów w postępowaniu etc. W
ww. rozporządzeniach uregulowano kwestie wydawania i zarządzania decyzjami wydawanymi na
wniosek, prawa do wysłuchania strony i składania wyjaśnień, ważności decyzji w Unii Europejskiej,
trybu unieważniania, cofania i zmiany korzystnych decyzji, jak również wydawania decyzji bez wniosku.
Regulacje te wprowadzają proste i ekonomicznie uzasadnione procedury w postępowaniu celnym,
gwarantując jednocześnie przedsiębiorcom czynny udział w postępowaniu.
Zastosowanie tych zasad do postępowań podatkowych nie powinno powodować negatywnych
konsekwencji dla prawidłowości postępowań w sprawie wymiaru podatków, bowiem co do zasady
obejmują one swoim zakresem obowiązujące obecnie regulacje Działu IV Ordynacji podatkowej.
Należy zauważyć, iż po ponad dwóch latach stosowania unijnych przepisów celnych zarówno
organy celne, jak i przedsiębiorcy (importerzy) dostrzegają zalety nowych rozwiązań i sugerują
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zastosowanie podobnego uproszczenia w postępowaniu podatkowym. Należy bowiem pamiętać, że
stroną postępowania celnego i podatkowego jest ten sam podmiot, który zainteresowany jest
kompleksowym, sprawnym załatwieniem sprawy związanej z wymiarem należności celnych i
podatkowych.
Korzyścią wynikającą z przyjęcia proponowanego rozwiązania będzie również zapewnienie
większej przejrzystości powiązań pomiędzy wymiarem należności celnych i podatkowych z tytułu
importu towarów, zwiększenie efektywności i zmniejszenie kosztów prowadzonego postępowania
poprzez ograniczenie kosztów nadmiernej wysyłki korespondencji oraz ujednolicenie trybu i terminów
załatwienia spraw celnych i podatkowych. Ujednolicenie trybu wydawania decyzji związanych z
wymiarem należności importowych wyeliminuje ponadto konieczność ustanawiania przez podmiot
nowego pełnomocnika w postępowaniu podatkowym na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.
Projekt wprowadza również rozwiązanie polegające na odstąpieniu od wymogu wydawania
decyzji w sprawie wpisu do wykazu gwarantów (art. 52 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawa celnego)
oraz decyzji w sprawie wpisu na listę agentów celnych (art. 80 tej ustawy). W obu ww. przypadkach
zewnętrznym wyrazem spełnienia przesłanek wymienionych w przepisach prawa cennego jest wpis do
wykazu/na listę

Nie ma zatem konieczności wydawania dodatkowo decyzji w tym zakresie.

Proponowane rozwiązanie polegające na odstąpieniu od wymogu wydawania przez właściwy organ
decyzji administracyjnej o spełnieniu przesłanek warunkujących wpis do wykazu/na listę przyczyni się
do odbiurokratyzowania i usprawnienia tego procesu. Zmiana ta wpisuje się ponadto w ideę
wydawania przez organy celne decyzji korzystnych, określoną w unijnych przepisach prawa celnego,
zgodnie z którą decyzja uwzględniająca w całości wniosek strony nie ma określonej formy i może
przybrać formę akceptacji organu lub komunikatu w systemie informatycznym.
Zmiana dotycząca sposobu informowania respondentów o obowiązku sprawozdawczym
(INTRASTAT) umożliwi zapewnienie z odpowiednim wyprzedzeniem dostępności informacji o
wysokości progów statystycznych dla podmiotów zobowiązanych do przekazywania statystyce
publicznej informacji o dokonanych obrotach towarowych z krajami Unii Europejskiej i przyczyni się do
lepszej i bardziej kompletnej sprawozdawczości w ramach statystyki handlu zagranicznego.
Projektowane zmiany w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników mają skutkować możliwością uzyskania numer PESEL na
podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz.
1397, z późn. zm.) w związku z koniecznością zapewnienia tego identyfikatora dla celów podatkowych
(art. 3 w ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników). Powyższe
przyczyni się do ograniczenia ewentualnych nieprawidłowości (podatkowych) po stronie podatników
(głównie cudzoziemców) poprzez zapewnienie prawidłowej identyfikacji, płatników (w tym
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zatrudniających cudzoziemców) w celu umożliwienia prawidłowego wypełnienia zobowiązań w
zakresie identyfikacji (w tym składania PIT-11) i organów podatkowych borykających się z identyfikacją
niektórych podatników konieczną m.in. do prawidłowego ich rozliczenia.
Zmiana przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ma charakter
dostosowawczy

i

upraszczający;

celem

jest

umożliwienie

podmiotom

dokonania

zgłoszenia/przekazywania wymaganych prawem informacji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Ponadto podmioty urządzające gry hazardowe będą mogły prowadzić rejestr
zaświadczeń pracowników zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej. Projekt zakłada również
przeniesienie obowiązku zatwierdzania wpisu do Rejestru, jego zmiany lub wykreślenia z poziomu
centralnego na poziom innego organu Krajowej Administracji Skarbowej, co przyczyni się do
optymalizacji procedury wpisu do Rejestru (jego zmiany lub wykreślenia) oraz sprawnego,
niezwłocznego załatwienia, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu wykonywania zadań
powierzonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Zmiana organu nakładającego kary pieniężne na przedsiębiorców telekomunikacyjnych i
dostawców usług płatniczych nieprzestrzegających obowiązków wskazanych w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych wpisuje się również ww. proces optymalizacji procedur.
Zmiany przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej mają
na celu ujednolicenie trybu prowadzenia kontroli celno-skarbowej. Założeniem jest, że będzie mogła
się odbywać jedna kontrola, która zakończy się protokołem.
Stan: 14.12.20 – Projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie
miesiąca od dnia ogłoszenia.
Link

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych
innych ustaw
Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo
celne (Dz. U. poz. 1697, z późn. zm.) wprowadzono stosowanie Systemu EMCS PL2 i elektronicznego
dokumentu dostawy (e-DD) do przemieszczeń na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru
akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (m.in.
paliwa lotnicze, gaz płynny (LPG), paliwa żeglugowe, zwolniony od akcyzy alkohol etylowy) oraz
wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie
(wyroby dla przemysłu chemicznego np. rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, zmywacze do farb i
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komponenty do ich produkcji). W ustawie tej nie przewidziano okresu przejściowego umożliwiającego
po dniu 1 stycznia 2019 r. stosowanie papierowego dokumentu dostawy dokumentującego wskazane
przemieszczenia.
Z uwagi na niedostosowanie się przez podmioty zobowiązane do obsługi przedmiotowych
przemieszczeń w Systemie EMCS PL2 podjęto prace nad wprowadzeniem okresu przejściowego
umożliwiającego przedłużenie stosowania papierowego dokumentu dostawy (poselski projekt). W
wyniku tych prac ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy
– Prawo celne (Dz. U. poz. 2511) wprowadzono regulację przejściową umożliwiającą do dnia 31 grudnia
2019 r. stosowanie papierowego dokumentu dostawy. Termin ten na mocy ustawy z dnia 12 grudnia
2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2496) uległ następnie wydłużeniu do dnia 31 stycznia 2021 r.
Oznacza to, że do 31 stycznia 2021 r., przedsiębiorcy mają możliwość stosowania nowych
zasad przemieszczania z użyciem Systemu EMCS PL2 przy alternatywnej możliwości stosowania
dotychczasowej papierowej dokumentacji, jednak aby móc stosować od dnia 1 lutego 2021 r.
elektroniczny dokument dostawy (e-DD) przedsiębiorcy ci muszą ponieść koszty dostosowania,
głównie finansowe w roku 2020 r.
Analizy przeprowadzone z udziałem podmiotów dokonujących przemieszczeń na terytorium
kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie wykazały, że przepisy wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca
2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, wymagają zmiany w celu
zapewnienia płynności dostaw wyrobów akcyzowych objętych stosowaniem Systemu EMCS PL2 i
elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).
Dodatkowo uznano, iż doregulowania wymaga kwestia monitorowania z użyciem Systemu
EMCS PL2 niektórych dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych oraz przemieszczeń
importowanych i eksportowanych wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu
na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu
na ich przeznaczenie. Niniejsze zapewni możliwość kompleksowego monitorowania z użyciem Systemu
EMCS PL2 wszystkich rodzajów dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
Wprowadzenie zmian w powyższym zakresie wymagać będzie modernizacji i rozwoju poszczególnych
funkcjonalności Systemu EMCS PL2, a w konsekwencji również dostosowania się przez podmioty
dokonujące dostaw ww. wyrobów do zmodernizowanych funkcjonalności.
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Jednocześnie w Systemie SZPROT prowadzony jest rejestr podmiotów zarejestrowanych na
potrzeby m.in. akcyzy, który zasilany jest w sposób pośredni z papierowych zgłoszeń rejestracyjnych
przekazywanych do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu przez poszczególnych naczelników
urzędów skarbowych. Poza bazą SZPROT pozostają listy pośredniczących podmiotów gazowych oraz
pośredniczących podmiotów węglowych. Powoduje to liczne trudności, w szczególności z
zagwarantowaniem aktualności centralnej bazy i jednocześnie stanowi utrudnienie w kontekście
weryfikacji podmiotów uczestniczących w dostawach wyrobów akcyzowych realizowanych na
podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

Niniejszy projekt przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o
podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.), w szczególności:
a) uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD, z użyciem
Systemu EMCS PL2,
b) objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2:


sprzedaży zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych realizowanej przez pośredniczący podmiot
węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych,



przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie z miejsca importu do podmiotu, który importował te wyroby,



przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celnoskarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie,

c) uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania zwolnionych
wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD, na podobnych zasadach jakie obecnie
przewidziane są w przypadku przemieszczania rurociągiem tych wyrobów na podstawie
elektronicznego administracyjnego dokumentu (e-AD), z użyciem Systemu EMCS PL2,
d) uregulowanie

uproszczonych

zasad

dokonywania

zmiany

środka

transportu

wyrobów

przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2,
e) wprowadzenie centralnej, elektronicznej rejestracji podmiotów akcyzowych, w tym objęcie tym
obowiązkiem podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej zużywających wyroby akcyzowe
zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, m.in. jednostek pożytku publicznego, jednostek
samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych wojska, Straży Granicznej, Policji,
f)

umożliwienie dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych
przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.
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Zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 i
1565) mają głównie na celu zniesienie obowiązku uiszczania opłaty skarbowej z tytułu wydania przez
naczelnika urzędu skarbowego pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego. Z uwagi
na fakt składania elektronicznie zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym i rezygnacji z rejestrów
lokalnych prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych na rzecz rejestru prowadzonego
elektronicznie przez jeden, wyznaczony przez Ministra Finansów organ, a w konsekwencji rezygnację
w upa z wydawania przez naczelników urzędów skarbowych poświadczeń przyjęcia zgłoszenia
rejestracyjnego zrezygnowano z pobierania z tego tytułu opłaty skarbowej. Przyjęte założenia w
zakresie centralnej rejestracji spowodowały konieczność zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423), w zakresie dotyczącym możliwości
dokonywania przez naczelników urzędów skarbowych czynności sprawdzających polegających na
weryfikacji danych i dokumentów przedstawionych przez podmioty dokonujące zgłoszenia
rejestracyjnego, a nie tylko tak jak dotychczas podatników podatku akcyzowego i podmiotów
podlegających rejestracji uproszczonej. Wprowadzana zmiana ma charakter dostosowujący do zmian
wprowadzanych przedmiotowym projektem w ustawie o podatku akcyzowym w zakresie rejestracji.
W związku z panującą epidemią i pogarszającą się sytuacją polskich firm proponuje się dokonać
zmian w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. i przedłużyć do dnia 31 stycznia 2022 r. okres, w którym możliwe
będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie
tylko na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2, ale również na podstawie stosowanej
dotychczas papierowej dokumentacji. Oznacza to, że przedsiębiorcy dokonujący dostaw wyrobów
akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, którzy w związku z panującą epidemią nie
będą w stanie ponieść kosztów dostosowania systemów IT w 2020 r. będą mogli koszty te ponieść
dopiero w 2021 r.
Stan: 22.12.20 – Prezydent podpisał ustawę.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2021 r.
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,
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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.

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
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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
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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: 17.12.20 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie warunków
stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego
Wydanie rozporządzenia zostało podyktowane zmianą upoważnienia ustawowego dla
ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzenia sprawie warunków
stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego wprowadzaną ustawą z dnia 10 grudnia 2020
r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ). Ponadto
rozporządzeniem tym dostosowano obecnie obowiązujące regulacje rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku
akcyzowego (Dz. U. poz. 2379 oraz z 2020 r. poz. 2248) do zmian wprowadzanych tą ustawą
polegających na uchyleniu warunków zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich
przeznaczenie, określonych w art. 32 ust. 6a i 6b obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym.
Oczekiwanym efektem jest zachowanie spójności między regulacjami zawartymi w ustawie o
podatku akcyzowym a przepisami zawartymi w rozporządzeniu wykonawczym do tej ustawy, wydanym
na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 określającym warunki stosowania niektórych zwolnień od podatku
akcyzowego. Zmiana obejmuje nowelizację § 5 obowiązującej regulacji prawnej. Zmiana polega na
zastąpieniu wyrazów „art. 32 ust. 3, 5–6a, 12 i 13” wyrazami „art. 32 ust. 3, 5, 6, 12 i 13”.
Stan: 31.12.20 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 lutego 2021 r.
Link
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Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające
rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Uchylony zostaje § 12 rozporządzenia, który w obecnie obowiązującym stanie prawnym
określa zwolnienie od akcyzy dla alkoholu etylowego pozostającego jako odpad w procesie
produkcyjnym, w którym produkt końcowy nie zawiera alkoholu etylowego, w przypadku, gdy alkohol
etylowy zostanie przemieszczony do składu podatkowego z przeznaczeniem do dalszego przerobu w
tym składzie. Zmiana w obowiązującej regulacji prawnej zawartej w § 17 wiąże się z przeniesieniem do
ustawy o podatku akcyzowym zwolnienia od akcyzy dla wyrobów akcyzowych, które, znajdując się w
procedurze zawieszenia poboru akcyzy, stały się nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub
zużycia i za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego zostały zniszczone w innym miejscu
spełniającym warunki niszczenia wyrobów w obecności przedstawiciela organu podatkowego.
Jednocześnie z uwagi na uchylenie § 12 dokonano zmiany brzmienia § 18 rozporządzenia oraz
doprecyzowano dodatkowo, iż obowiązek prowadzenia ewidencji określony został w art. 138f ustawy
o podatku akcyzowym. Ponadto dostosowano treść § 3, § 6, § 7 ust. 4, § 9 ust. 2 i § 10 ust. 2 do zmian
ujętych ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Oczekiwanym
efektem jest zachowanie spójności między regulacjami zawartymi w znowelizowanej ustawie o
podatku akcyzowym a przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia
2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2525 z poźn. zm).
Stan: 31.12.20 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 lutego 2021 r.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające
rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Susz tytoniowy jest opodatkowany akcyzą od 2013 r. Rozporządzenie Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej z 19 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1852) wprowadziło zwolnienie od akcyzy:
1) płynów do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich oraz suszu tytoniowego w
sytuacji przeznaczenia ich do badań naukowych oraz badań związanych z jakością produktu;
2) suszu tytoniowego zużywanego przez pośredniczący podmiot tytoniowy do badań
naukowych oraz badań związanych z jakością produktu;
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3) próbek papierosów w celu weryfikacji maksymalnego poziomu wydzielanych substancji
smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosów. Koniecznym jest uregulowanie
zwolnienia od akcyzy suszu tytoniowego przeznaczonego do badań laboratoryjnych w celu
uzyskania fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego świadectwa
reeksportowego.

Proponuje się rozszerzenie zakresu zwolnień od akcyzy próbek suszu tytoniowego
przeznaczonych do badań naukowych oraz badań, które są związane z jakością produktu. Zostanie
wprowadzona regulacja, na mocy której możliwe będzie zwolnienie od akcyzy suszu tytoniowego w
sytuacji przeznaczenia do badań laboratoryjnych lub testów w celu wydania fitosanitarnego
świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego świadectwa reeksportowego, zgodnie z art. 47 ustawy
z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695), z chwilą jego
przeznaczenia do tych badań lub testów. Koniecznym warunkiem przedmiotowego zwolnienia będzie
całkowite zużycie próbek suszu tytoniowego w trakcie wykonywanych badań lub testów.
Stan: 23.12.20 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmiany
rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania
drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo
celne wprowadziła przepisy, którymi dotychczasowy papierowy dokument dostawy został zastąpiony
dokumentem „e-DD” w postaci elektronicznej. Jednocześnie w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do
dnia 31 grudnia 2019 r. podmiot dokonujący na terytorium kraju przemieszczania poza procedurą
zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze
względu na ich przeznaczenie, może do tego przemieszczania stosować przepisy dotychczasowe
(papierowy dokument dostawy). Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, przedłuża możliwość stosowania
papierowego dokumentu dostawy do 31 stycznia 2021 r. Obecnie w trakcie prac legislacyjnych jest
projekt zmiany ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (UD36), w którym
zaproponowano m.in. wydłużenie możliwości stosowania papierowego dokumentu dostawy z 31
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stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Zmiana ta winna znaleźć odzwierciedlenie w aktach
normatywnych uwzględniających ten termin. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia
2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i
kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 1477), obejmuje
systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami
opałowymi towary z pozycji CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu (gaz LPG).
W § 3 wyłączono z obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na
podstawie papierowego dokumentu dostawy – dokumentu możliwego do stosowania do 31 stycznia
2021 r. Organizacja zrzeszająca gazowe podmioty gospodarcze wnosiła o przedłużenie wyłączenia z
obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie papierowego
dokumentu dostawy, dopóki ten będzie możliwy do stosowania. Kierując się zasadnością
przedstawionego wniosku, konsekwentnie, niniejszym rozporządzeniem przedłużone zostaje
wyłączenie z obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie
papierowego dokumentu dostawy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
Przepisy projektowanego rozporządzenia są zgodne z prawem Unii Europejskiej.
Stan: 11.12.20 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2021 r.
Link

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Obecnie obowiązujące wzory banderol na wyroby winiarskie o wymiarze 110 x 14 mm i 160 x
16 mm są według branży winiarskiej powodem wielu problemów, m.in. sposób oznaczania w postaci
litery „U” spowalnia linie produkcyjne, powoduje dużo błędów, a także aktualna forma banderol w
istotnym stopniu zaburza atrakcyjność wprowadzanych na rynek produktów.
Projekt rozporządzenia wprowadza:
1. nowe wzory znaków akcyzy na wyroby winiarskie w postaci banderol samoprzylepnych oraz bez
warstwy samoprzylepnej;
2. nowe sposoby oznaczania opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich;
3. okres przejściowy na stosowanie dotychczasowych wzorów znaków akcyzy na wyroby winiarskie.
Stan: 13.11.20 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Link

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Czynność usługowego rozlewu piwa dokonywana przez polskie małe browary jest wliczana do
limitu produkcji piwa, od którego zależy stosowanie zwolnienia od akcyzy. Obecnie polskie małe
browary nieposiadające własnej linii rozlewu piwa zlecają rozlew zagranicznym browarom. W Polce
usługowy rozlew piwa uznawany jest bowiem za produkcję piwa i ilość usługowo rozlanego piwa
wliczany jest do limitu zwolnienia obowiązującego dla małych browarów. Wychodząc naprzeciw małym
browarom przygotowano regulację, która będzie przeciwdziałać niekorzystnym regulacjom, które
powodują, że polskie małe browary nie mogą czerpać korzyści z usługowego rozlewu piwa, tj. z rozlewu
na rzecz podmiotu, który to piwo wytworzył.
W rozporządzeniu wprowadza się regulację, na mocy której limit produkcji, dla którego zostało
określone zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje ilości piwa rozlanego usługowo przez
podatnika produkującego piwo w ramach tego limitu. Jednocześnie doprecyzowano, iż podmioty
dokonujące wyłącznie usługowego rozlewu piwa nie korzystają ze zwolnienia dla małych browarów.
Stan: 11.12.20 – Projekt znajduje się na etapie Komisji Prawniczej.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link
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Podatki dochodowe
Weszło w życie
Ustawa 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
Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2021 r. z wyjątkami
Celem ustawy jest uszczelnienie systemu podatków dochodowych, tak aby zapewnić
powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa
międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Kierunek zmian
przyjęty w projekcie wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku
2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. (M.P. poz.
260). Przyjęte w projekcie rozwiązania podzielić można na: A. Przepisy uszczelniające system podatku
dochodowego poprzez objęcie zakresem podmiotowym ustawy CIT mających siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, których
wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i w przypadku których podatnicy podatku dochodowego
partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się
tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym, a także rozwiązania ułatwiające
dochodzenie należności podatkowych w przypadku dochodu ze sprzedaży udziałów (akcji) w spółkach
nieruchomościowych przez nierezydentów. B. Zmiany w ustawie o ryczałcie mające na celu zwiększenie
atrakcyjności opodatkowania w tej formie oraz poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z niej
skorzystać.
Przede wszystkim zmiany polegają na podniesieniu limitu przychodów (z 250 tys. euro do 2
mln euro) warunkującego wybór ryczałtu (zapowiedź z expose Premiera), zlikwidowaniu większości
przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych. Projektowane jest również zmniejszenie wysokości niektórych stawek ryczałtu.
Wprowadzane zmiany poza realizacją zapowiedzi z expose Premiera wychodzą naprzeciw postulatom
zgłaszanym m.in. przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, środowisk samych
przedsiębiorców, jak i podatników uzyskujących przychody z najmu opodatkowane ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych. Postulaty te dotyczyły dopuszczenia możliwości jak najszerszego
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korzystania z opodatkowania w tej formie, uregulowania zasad opodatkowania przychodów z najmu
(spory, kiedy najem, a kiedy działalność gospodarcza), obniżenia stawek podatku. Przedstawiony
projekt realizuje te postulaty, co do zasady z ryczałtu będą mogli korzystać wszyscy przedsiębiorcy
(pozostawiono nieliczne wyłączenia np. działalność kantorowa nie może być opodatkowana w tej
formie), również w większości przypadków rozwiązuje spór dotyczący, kiedy mamy do czynienia z
najmem jako źródłem przychodów, a kiedy jest to działalność gospodarcza. Obniżono także niektóre
stawki (wolne zawody z 20% do 17%). 2 C. Zmiany w przepisach o cenach transferowych.
Przedmiotowe zmiany polegają w szczególności na rozszerzeniu zakresu transakcji podlegających
weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności w przypadku gdy rzeczywisty
właściciel (beneficial owner) ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym”. Jednocześnie zmiany obejmują
rozszerzenie obowiązków dokumentacyjnych związanych z przedmiotowymi transakcjami. Ponadto
zaproponowano wprowadzenie dla tych transakcji tzw. testu korzyści. Jednocześnie ustawa
wprowadza zmianę w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotyczącego dochodów marynarzy, o
którym mowa w art. 21ust. 1 pkt 23c ustawy PIT, w wyniku której zostanie zrównana sytuacja
prawnopodatkowa marynarzy statków morskich, niezależnie od bandery państwa, pod którą pływają.
Ponadto ustawa zmienia zasady stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy PIT,
poprzez wprowadzenie limitu odliczenia z tego tytułu. Od czasu wprowadzenia ulgi abolicyjnej do
polskiego systemu podatkowego uwarunkowania stanowiące uzasadnienie jej obowiązywania uległy
zasadniczym zmianom. Po pierwsze, wzrosła świadomość podatników uzyskujących dochody za
granicą w zakresie konsekwencji podatkowych osiągania dochodów w drugim państwie. Po drugie,
zauważono negatywne konsekwencje związane z wykorzystywaniem ulgi do agresywnej polityki
podatkowej, przy wykorzystaniu postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Mając
na uwadze podejmowane działania w ramach zapobiegania erozji bazy podatkowej oraz przerzucania
zysków należy uznać, że obecny skutek zastosowania ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości nie realizuje
polityki podatkowej w zakresie eliminowania podwójnego opodatkowania, a także nie zachęca do
osiągania przychodów w Polsce. W związku z tym, proponuje się ograniczenie stosowania odliczenia z
tytułu ulgi abolicyjnej, do wysokości nieprzekraczającej kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa
w art. 27 ust. 1a pkt 1 ustawy PIT, tj. 1360 zł. Jest to kwota zmniejszająca podatek przewidziana dla
grupy podatników, których podstawa obliczenia podatku nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty
8000 zł.
Ustawa przewiduje wprowadzenie zmian w następujących aktach prawnych: - ustawie z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 i 1291) - ustawie
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406), ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
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przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, z późn. zm.). Do nowych
rozwiązań przewidzianych w projekcie w zakresie ustawy o CIT należy.:
• rozszerzenie zakresu szacowania wartości transakcji, mająca na celu uszczelnienie sytemu
podatkowego i zapobieganie przerzucaniu dochodów do tzw. rajów podatkowych;
• uszczelnienia w zakresie progu dokumentacyjnego w przypadku transakcji kontrolowanych z
podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym
szkodliwą konkurencję podatkową;
• uszczelnienie systemu podatkowego oraz odpowiedź na tworzone przez podatników struktury
optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych poprzez nadanie spółce komandytowej
statusu podatnika podatku dochodowego;
• zwolnienie od podatku dochodów komandytariusza z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej do
określonego limitu;
• zapewnienie możliwości weryfikacji prawidłowości rozliczeń w tym podatku przez będących
podatnikami tego podatku wspólników spółek jawnych;
• dostosowanie krajowych regulacji dotyczących źródeł dochodów osiąganych przez nierezydentów na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do standardów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
zmienianych w drodze MLI;
• podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro
uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT. Celem zmiany jest realizacja
zapowiedzi z expose Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczącej wprowadzenia stosownego
rozwiązania wpisującego się w realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która
3 podkreśla wartość rozwoju przedsiębiorczości i wspierania przedsiębiorców, w szczególności z
kategorii MŚP,
• ograniczenie możliwości rozliczania strat w sytuacji w której podatnik przejął inny podmiot lub do
podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części
przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną
część przedsiębiorstwa;
• doprecyzowanie dyspozycji przepisu art. 14a poprzez wskazanie wprost, iż obejmuje on swoją normą
również przeniesienie przez likwidowaną spółkę (spółdzielnię) majątku rzeczowego na rzecz jej
wspólników (akcjonariuszy, członków spółdzielni) tytułem podziału majątku likwidowanej osoby
prawnej;
• ograniczenie, w okresie korzystania przez podatnika ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem
dochodowym, możliwości stosowania obniżonych lub podwyższonych stawek amortyzacyjnych w
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stosunku do środków trwałych wykorzystywanych w działalności, z której dochody podlegają takiemu
zwolnieniu;
• przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach
nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową;
• nałożeniu na podmioty określone w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych, tj. podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły
wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, jak również podatników
działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK), niezależnie od wysokości osiąganych przez
taką grupę przychodów, obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z
realizacji strategii podatkowej.
Link

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2021 r. z wyjątkami
Celem wprowadzanych bądź modyfikowanych niniejszą ustawą przepisów jest realizacja
zapowiedzi wyrażonej przez Rząd w zakresie wprowadzenia nowego, proinwestycyjnego systemu
opodatkowania osób prawnych, wzorowanego na rozwiązaniu zastosowanym w Estonii (od 2000
roku). Nowa instytucja wpisuje się w realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz przyjętej przez ONZ Agendy na rzecz zrównoważonego
rozwoju 2030, które podkreślają wartość rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawy otoczenia
instytucjonalnego i prawnego, uwzględniającego potrzeby przedsiębiorców – w szczególności tych
należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również podejmowania działań na rzecz
promowania stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego. Jest to szczególnie
istotne w obliczu konieczności przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu wywołanego pandemią
COVID-19. Antykryzysowa polityka podatkowa była prowadzona na większa skalę w wielu państwach
Unii Europejskiej po Wielkim Kryzysie w 2007 roku. Mając jednak na uwadze, że nadchodzące
załamanie gospodarcze ma zupełnie inne niż dotychczas – tj. epidemiczne – podłoże, wskazane jest
wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego zupełnie nowych instytucji, które będą
jednocześnie wystarczająco elastycznym narzędziem stabilizacyjnym w perspektywie przyszłości.
Rozwiązania te, poprzez wsparcie płynności, adresują problemy tych podatników, dla których
utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji odgrywają
57

Przegląd zmian w podatkach

fundamentalną rolę w istnieniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa. Tworzą one zatem warunki do
rozwoju i coraz lepszej konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej tych firm. Organizacja Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zauważa, że co trzeciemu polskiemu podmiotowi z sektora małych i
średnich przedsiębiorstw nie udaje się pozyskać potrzebnego finansowania dłużnego (dane za 2017
rok), a rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 będzie skutkować pogłębieniem tych utrudnień, co
dotyczy w szczególności przedsiębiorstw o podwyższonym ryzyku działalności - czyli firm
innowacyjnych i rozpoczynających działalność. Płynność finansowa przekłada się na możliwości
rozwoju przedsiębiorstw, zatrudnienia nowych, wykwalifikowanych pracowników (i utrzymania
dotychczasowych), a także realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Zgodnie z danymi PARP utraty
płynności finansowej najbardziej obawiają się mikroprzedsiębiorstwa (33%), mniej zaś podmioty
średnie (10%), a w najmniejszym stopniu firmy duże (12%). Większe podmioty, w szczególności zaś te
będące członkami grup kapitałowych, mogą pozyskać finansowanie lub gwarancję takiego
finansowania od spółek zależnych. Niejednokrotnie przystępują one do umowy o wspólnym
zarządzaniu płynnością finansową (umowa cash poolingu), która umożliwia im łatwe pozyskanie
finansowania. Mniejsze podmioty, o prostej strukturze udziałowej, nie mają takich możliwości, a
dostęp do finansowania bankowego potrafi być dla nich bardzo utrudniony.
Mając na uwadze trudności płynnościowe najmniejszych podmiotów, szczególnie w
pierwszym roku działalności oraz barierę w postaci utrudnionego dostępu do finansowania dłużnego,
wskazane jest wsparcie tego sektora w celu znoszenia barier konkurencyjnych i umożliwienia im
wzrostu zgodnie z ich potencjałem.
Ustawa przewiduje wprowadzenie zmian w następujących aktach prawnych: – ustawie z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 865 ze zm.), –
ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387
ze zm.), – ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.),
– ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.). Do nowych
rozwiązań przewidzianych w projekcie należy wprowadzenie dwóch alternatywnych wariantów
opodatkowania tj.: a) systemu wzorowanego na rozwiązaniu estońskim wiążącego dochód do
opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegającego na znacznej modyfikacji
dotychczasowych zasad opodatkowania, b) specjalnego funduszu inwestycyjnego, który (w sensie
ekonomicznym) umożliwi podatnikom szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach
podatkowych bez ingerencji w dotychczasowe rozliczenia podatkowe. Poprzez wprowadzenie zachęty
do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój i podjęcie inwestycji, nowe zasady opodatkowania
powinny stymulować przedsiębiorstwa do zwiększania zatrudnienia i nakładów na środki trwałe. Celem
projektu jest realizacja zapowiedzi wyrażonej przez Rząd, w zakresie wprowadzenia systemu
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opodatkowania wspierającego mniejsze przedsiębiorstwa. Grupą docelową są pomioty w sposób
szczególny dotknięte problemami w zakresie utrzymania płynności i dostępu do finansowania.
Rekomendowane rozwiązanie ma w założeniu znosić bariery w rozwoju tych przedsiębiorstw. Oba
wskazane warianty mają charakter silnie proinwestycyjny i tym samym, wspierający wzrost
gospodarczy. Są to kolejne, obok zwiększenia podatkowej atrakcyjności finansowania własnego
(notional interest deduction– NID), zachęty podatkowe do pozostawiania w spółkach kapitału na
rozwój i zwiększanie nakładów na środki trwałe. Zakłada się, że zarówno przesunięcie w czasie
obowiązku podatkowego, jak i szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach podatkowych, będzie dla
przedsiębiorców stanowić zachętę inwestycyjną. Wzrost inwestycji przyczyni się do utworzenia
nowych miejsc pracy i pobudzenia popytu krajowego, a także, w dłuższej perspektywie czasowej,
wzrostu gospodarczego. Skorzystanie z nowych zasad opodatkowania ma charakter fakultatywny.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2021 r.
Rozporządzenie dostosowuje treść rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz.
2479, z późn. zm.) do zmiany ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych, polegającej na dodaniu ust. 1a w art. 11q ww. ustawy.
Rekomendowane rozwiązanie to dostosowanie treści rozporządzenia do

zmiany

wprowadzonej ustawą z dnia 28 października 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. 2020 poz. 2123), polegającej na dodaniu ust. 1a do art. 11q ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych. Zmiana przewiduje rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w
lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji, o których mowa w art. 11o ust. 1 i
1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, o uzasadnienie
gospodarcze transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym
podatkowych. Uzasadnienie to ma na celu wyjaśnienie przez podatnika przyczyn gospodarczych
zawarcia transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub
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w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (dalej jako: podmiot rajowy). Rozporządzenie
wypełnia delegację ustawową zawartą w art. 11q ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 stycznia 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2021 r.
Rozporządzenie dostosowuje treść rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz.
2509, z późn. zm.) do zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
polegającej na dodaniu ust. 1a w art. 23zc ww. ustawy.
Rekomendowane rozwiązanie to dostosowanie treści rozporządzenia do

zmiany

wprowadzonej ustawą z dnia 28 października 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. 2020 poz. 2123), polegającej na dodaniu ust. 1a do art. 23zc ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Zmiana przewiduje rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w
lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji, o których mowa w art. 23za ust. 1 i
1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych o uzasadnienie
gospodarcze transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym
podatkowych. Uzasadnienie to ma na celu wyjaśnienie przez podatnika przyczyn gospodarczych
zawarcia transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub
w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (dalej jako: podmiot rajowy). Rozporządzenie
wypełnia delegację ustawową zawartą w art. 23zc ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
Link
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Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu
uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych
Rozporządzenie weszło w życie 29 grudnia 2020 r.
Celem rozporządzenia jest wydłużenie na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), terminu, o którym mowa w art. 21
ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu
z dnia 1 stycznia 2009 r., Dz. U. z 2008 r. poz. 1316 obowiązującym do końca 2018 r.). Zgodnie z tym
przepisem, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw
majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i
udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia
nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w
okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód
uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele
mieszkaniowe. W przypadku podatników, którzy dokonali odpłatnego zbycia w 2018 r., warunkiem
zwolnienia jest wydatkowanie uzyskanych środków do końca 2020 r., co z uwagi na trwający stan
epidemii, jest trudne do zrealizowania.
Rozporządzenie wydłuża termin na wydatkowanie przychodu uzyskanego w 2018 r. do dnia 31
grudnia 2021 r.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) osiąganych
przez wykonawców kontraktowych z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA
lub budowy infrastruktury dla sił zbrojnych USA
Rozporządzenie weszło w życie 30 grudnia 2020 r.
Celem regulacji jest wprowadzenie rozwiązań adresowanych do osób fizycznych oraz osób
prawnych w zakresie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów)
osiąganych z tytułu dostaw towarów i usług lub budowy infrastruktury na rzecz sił zbrojnych USA na
podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz,
stacjonującymi na terytorium RP. Wprowadzenie regulacji związane jest z realizacją Umowy z dnia 15
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sierpnia 2020 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych
Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, ratyfikowanej dnia 9 listopada 2020 r., dalej jako
„Umowa”. Umowa przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego w RP dochodów (przychodów)
osiąganych przez wykonawców kontraktowych USA z tytułu umów i umów o podwykonawstwo
zawartych z siłami zbrojnymi USA. Do korzystania z tych zwolnień podatkowych nie będą jednak
uprawnione polskie podmioty (osoby fizyczne i osoby prawne), które będą realizować dostawy
towarów i usług lub budować infrastrukturę na rzecz sił zbrojnych USA stacjonujących w RP. Oznacza
to, że zagraniczne podmioty będą korzystać z preferencyjnego opodatkowania na mocy Umowy,
natomiast polskie podmioty osiągające tego samego rodzaju dochody (przychody) będą w pełni
podlegały opodatkowaniu w RP. W związku z tym, planowane jest wprowadzenie zwolnienia z podatku
dochodowego dla dochodów (przychodów) osób fizycznych i osób prawnych osiąganych z tytułu
dostawy towarów i usług lub budowy infrastruktury na rzecz sił zbrojnych USA, które zostanie objęte
przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne. Z uwagi na to, że wejście w życie Umowy przewidującej zwolnienie
od podatku dla podmiotów zagranicznych planowane jest w najbliższej przyszłości (nawet przed dniem
1 stycznia 2021 r.), natomiast prace legislacyjne związane z wprowadzeniem nowego zwolnienia od
podatku dochodowego do ustaw podatkowych zakończą się w terminie późniejszym, zagraniczne
podmioty wcześniej będą uprawnione do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego w RP. W
związku z tym, do czasu wprowadzenia omawianego zwolnienia do ustaw podatkowych, proponuje się
objęcie zaniechaniem poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) podmiotów polskich
osiąganych z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA w rozumieniu art. 2 lit. a Umowy
lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo
zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz.
Rozporządzenie przewiduje zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i
podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiąganych przez wykonawcę
kontraktowego w rozumieniu art. 2 lit. e Umowy między Rządem RP a Rządem USA o wzmocnionej
współpracy obronnej, mającego miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium RP z
tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA w rozumieniu art. 2 lit. a tej Umowy lub
budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo
zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz. Proponuje się aby zaniechanie, o którym mowa w
projekcie rozporządzenia miało zastosowanie do dochodów (przychodów) osiąganych od dnia wejścia
w życie polsko-amerykańskiej Umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
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Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2021 r.
Rozporządzenie przede wszystkim dostosowuje przepisy rozporządzenia w sprawie
prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych do przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 roku –
obniżenie niektórych stawek ryczałtu, tj. obowiązująca stawka 20% zostaje obniżona do poziomu 17%,
natomiast stawka 17% – do poziomu 15%. Ponadto, w zakresie niektórych usług wprowadza się
dodatkową stawkę, tj. 12,5%, która obowiązywać będzie po przekroczeniu limitu 100 tys. zł przychodu.
Projekt zawiera także zmiany o charakterze porządkowym.
Zmiany przede wszystkim mają na celu uwzględnienie zmian w ustawie o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu
nadanym projektem ustawy 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 (druk sejmowy
nr 642), które ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 r., w zakresie nowych stawek ryczałtu, poprzez
ich uwzględnienie we wzorze ewidencji przychodów.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w
zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2021 r.
Rozporządzenie dostosowuje składane przez podatników podatku dochodowego od osób
fizycznych wzory formularzy do wprowadzonych zmian ustawowych. Wzory formularzy projektowane
niniejszym rozporządzeniem uwzględniają zmiany, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 r.
wprowadzone: 1. ustawą z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących
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podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2200). Powołana ustawa wprowadziła zmianę polegającą na uchyleniu art. 45 ust. 5a ustawy PIT, na
mocy którego, podatnicy dołączali do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania
ceny transferowej. W związku z tym podatnicy nie mają już obowiązku składania sprawozdania w
formie załącznika do zeznania podatkowego. Obecnie w sekcji „Informacje Dodatkowe” podatnik
będzie jedynie zaznaczać check-box informujący o złożeniu sprawozdania o realizacji uprzedniego
porozumienia cenowego APA-P. 2. ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. 1649), która obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 r. Ustawa ta,
wprowadza zmiany w zakresie tzw. ulgi na złe długi. W zeznaniach podatkowych PIT-36, PIT-36S, PIT36L, PIT-36LS oraz w załączniku PIT/IP dodano sekcję uwzględniającą ulgę na złe długi. Ponadto dla
celów rozliczenia tej preferencji utworzono nowy załącznik PIT/WZ. 3. ustawą 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.). Ustawa ta, wprowadziła do ustawy PIT szereg
zmian, ułatwiających działalność podatnikom. Jedną ze zmian, która wpłynęła na zmianę wzoru zeznań
podatkowych, jest dodanie w „Informacjach Dodatkowych” check-box, informujących o rezygnacji z
wpłacania przez podatników zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r ustawy PIT. Ustawa
ta wprowadziła także możliwość odliczenia darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, przekazanych np.
jednoimiennym szpitalom, Agencji Rezerw Materiałowych czy Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno
Przeciwepidemicznych. Odliczeń tych dokonuje się na podstawie i zasadach określonych w art. 52n
ustawy PIT, czyli od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PIT, art. 30c
ust. 2 ustawy PIT. 4. ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów
bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym
postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 1086). Ustawa ta
rozszerzyła katalog darowizn odliczanych na podstawie i zasadach określonych w art. 52n ustawy PIT
o darowizny przekazane domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom,
schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym
domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
Jednocześnie umożliwiła, na zasadach określonych w ustawie PIT, odliczenie darowizn, które na
przeciwdziałanie COVID-19 zostały przekazane z udziałem organizacji pożytku publicznego. Dodatkowo
wprowadziła możliwość odliczenia darowizn rzeczowych (komputerów przenośnych będących
laptopami lub tabletami) przekazanych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. między
innymi organom prowadzącym placówki oświatowe, organizacjom pozarządowym prowadzącym
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działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej.
Rekomendowane rozwiązanie to określenie nowych wzorów formularzy podatkowych
oznaczonych symbolami: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/O,
PIT/Z, PIT/WZ, PIT/SE umożliwiających prawidłowe wykonanie obowiązków podatkowych przez
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie
zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2021 r.
Rozporządzenie dostosowuje składane przez podatników zryczałtowanego podatku
dochodowego wzory formularzy PIT-28, PIT-28S, PIT16A, PIT-19A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D do
wprowadzonych zmian ustawowych: 1. Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów
dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U.
poz. 2200), które obowiązują od 29 listopada 2019 r. Powołana ustawa wprowadziła zmianę polegającą
na uchyleniu art. 21a ustawy o ryczałcie, na mocy którego podatnicy dołączali do zeznania
sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transferowej. W związku z tym podatnicy nie
mają już obowiązku składania sprawozdania w formie załącznika do zeznania podatkowego. 2. Ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. poz.
1649), które obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 r. Ustawa ta dodała ust. 4-19 do art. 11 ustawy o
ryczałcie wprowadzając przepisy dot. tzw. „ulgi na złe długi” polegającej na tym, że podatnikowi
będącemu wierzycielem przysługuje prawo do pomniejszenia przychodów o zaliczaną do przychodów
należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, która nie została uregulowana
lub zbyta. Natomiast w przypadku podatnika będącego dłużnikiem, ma on obowiązek dokonać
zwiększenia przychodów, o wysokość kwoty odpowiadającej wartości nieuregulowanego
zobowiązania. Zgodnie z art. 11 ust. 18 podatnicy dokonujący zwiększenia lub zmniejszenia obowiązani
są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te
zwiększenia lub zmniejszenia. W celu prawidłowego wypełnienia powyższego obowiązku utworzony
został nowy załącznik PIT/WZR. 3. Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
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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.). Ustawa ta wprowadziła możliwość odliczenia darowizn na przeciwdziałanie
COVID-19, przekazanych np. jednoimiennym szpitalom, Agencji Rezerw Materiałowych czy Centralnej
Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Odliczeń tych dokonuje się na podstawie i zasadach
określonych w art. 57b ustawy o ryczałcie, czyli od przychodu obliczonego na podstawie art. 11 ustawy
o ryczałcie. Podatnicy korzystający z odliczenia ww. darowizn w zeznaniu podatkowym są obowiązani
wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na
identyfikację obdarowanego. 4. Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania
kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o
uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U.
1086). Ustawa ta rozszerzyła katalog darowizn odliczanych na podstawie i zasadach określonych art.
57b ustawy o ryczałcie m.in. o darowizny przekazane domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży, noclegowniom schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom
wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o
pomocy społecznej. Dodatkowo wprowadziła możliwość odliczenia darowizn rzeczowych (komputerów
przenośnych będących laptopami lub tabletami) przekazanych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30
września 2020 r. między innymi organom prowadzącym placówki oświatowe, organizacjom
pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub
operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Rekomendowane rozwiązanie to określenie nowych wzorów formularzy podatkowych
oznaczonych symbolami: PIT-28, PIT-28S, PIT16A, PIT-19A, PIT-28/B, PIT/O, PIT/D i PIT/WZR
umożliwiających

prawidłowe

wykonanie

obowiązków

podatkowych

przez

podatników

zryczałtowanego podatku dochodowego.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Rozporządzenie weszło w życie 31 grudnia 2020 r.
Rozporządzenie ma na celu zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018
r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym
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od osób prawnych (Dz. U. poz. 2545, z późn. zm.), wydanego na podstawie delegacji ustawowej
zawartej w art. 26 ust. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Odroczenie do dnia 30 czerwca 2021 r. terminu określonego w § 4 zmienianego
rozporządzenia wynika z trwającego dłużej niż przewidywano procesu legislacyjnego dotyczącego
nowelizacji przepisów ustawowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła.
Mając na uwadze trwające prace legislacyjne związane z modernizacją przepisów dotyczących
zasad poboru podatku u źródła w rozporządzeniu zaproponowano odroczenie do dnia 30 czerwca 2021
r. w odniesieniu do terminu określonego w § 4 zmienianego rozporządzenia.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Rozporządzenie weszło w życie 31 grudnia 2020 r.
Rozporządzenie ma na celu zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018
r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2541, z późn. zm.), wydanego na podstawie delegacji ustawowej,
zawartej w art. 41 ust. 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Odroczenie do dnia 30 czerwca 2021 r. terminu określonego w § 4 zmienianego
rozporządzenia wynika z trwającego dłużej niż przewidywano procesu legislacyjnego dotyczącego
nowelizacji przepisów ustawowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła.
Mając na uwadze trwające prace legislacyjne związane z modernizacją przepisów dotyczących
zasad poboru podatku u źródła w rozporządzeniu zaproponowano odroczenie do dnia 30 czerwca 2021
r. w odniesieniu do terminu określonego w § 4 zmienianego rozporządzenia.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów
(przychodów) banków centralnych
Rozporządzenie weszło w życie 24 grudnia 2020 r.
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Rozporządzenie zakładające zaniechanie poboru podatku dochodowego wydawane jest w
związku z sygnalizowanym przez inwestorów zagranicznych - banki centralne - ograniczeniem przy
podejmowaniu decyzji o zakupie obligacji emitowanych przez Skarb Państwa na rynek krajowy,
związanym z obciążeniem podatkiem dochodowym dochodu z tytułu odsetek lub dyskonta oraz z
odpłatnego zbycia takich obligacji, w wysokości wynikającej z umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania zawartych z poszczególnymi państwami (0-20%) lub stawką 20% w przypadku braku
takich umów.
Rekomendacja: wykorzystanie przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
instytucji zaniechania poboru podatku, o której mowa w art. 22 ustawy Ordynacja podatkowa dla
dochodów nierezydentów – banków centralnych - uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od
obligacji emitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym i nabytych przez te banki centralne od
dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., a także z odpłatnego zbycia tych obligacji.
Zaniechanie odnosiłoby się do dochodów (przychodów) wymienionych podmiotów uzyskanych z
powyższych tytułów do dnia 31 grudnia 2047 r.
Rezultat:

-

pozyskanie

szerszego

kręgu

stabilnych

inwestorów

zagranicznych

zainteresowanych długoterminowym horyzontem inwestycyjnym i w rezultacie zwiększenie
bezpieczeństwa finansowania potrzeb pożyczkowych, poprzez wzmocnienie znaczenia polskiego
złotego jako waluty rezerwowej, niższe wyceny rynkowe premii za ryzyko inwestycyjne na polskim
rynku oraz niższe koszty obsługi zadłużenia Skarbu Państwa, - uplasowanie Polski jako kraju o
najwyższej wiarygodności, - pozytywny wpływ na rozwój krajowego rynku papierów wartościowych.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji
i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych
Rozporządzenie weszło w życie 31 grudnia 2020 r.
Brak zaktualizowanych wzorów formularzy niektórych deklaracji podatkowych, do których
sporządzenia obowiązani są m.in. płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, służących do
rozliczenia tego podatku za 2020 r., a także informacji podatkowych dostosowanych do stanu
prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2021 r. Rekomendowane rozwiązanie to wykonanie delegacji
ustawowej określonej w art. 45b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
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osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT” i określenie nowych
wzorów deklaracji podatkowych PIT-4R i PIT-8AR oraz informacji podatkowych PIT-11 i IFT-1/IFT-1R.
Dostosowanie wzorów formularzy PIT-4R i PIT-8AR polega na uwzględnieniu zmiany przepisów prawa
podatkowego w zakresie prolongaty przekazania przez płatników podatku PIT zaliczek na podatek
dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników za październik,
listopad lub grudzień 2020 r. odpowiednio do 20 maja 2021 r., 20 czerwca 2021 r. i 20 lipca 2021 r.
Rozwiązanie to uregulowano w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z
dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników
zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. poz. 2054). Ponieważ
rozporządzenie to obejmuje zaliczki na podatek i zryczałtowany podatek pobrane za 2020 r., niezbędne
stało się wprowadzenie stosownych zmian we wzorach PIT-4R i PIT-8AR, dzięki którym płatnicy
poinformują urząd skarbowy o skorzystaniu z prolongaty i wskażą miesiące, za które z tej pomocy
skorzystali. Ponadto w dniu 28 listopada 2020 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 2123) która z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadza zmiany
m.in. w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, rozszerzając zakres przedmiotowy tzw. ulgi dla młodych. Od
1 stycznia 2021 r. zwolnieniem od podatku objęte zostaną także przychody z tytułu: odbywania
praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach
absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244), odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art.
121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) –
otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku
podatkowym kwoty 85 528 zł. Dlatego też wzór PIT-11 mający zastosowanie do dochodów,
przychodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021 r. musi zostać odpowiednio
dostosowany do zmienionego stanu prawnego. Tym bardziej, że informacja PIT11 może być składana
także w trakcie roku podatkowego. Zmiany dotyczące wzoru IFT-1/IFT-1R dotyczą uszczegółowienia
wiersza D.10, w którym wykazuje się przychody nierezydentów wymienione w art. 29-30a ustawy PIT
uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem płatnika, jeżeli nie znajduje
zastosowania umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. W wyniku zmian, jeżeli podatnik uzyska
więcej niż jeden rodzaj przychodu, płatnik będzie miał możliwość wykazania odrębnie każdego rodzaju
przychodu w poszczególnych pozycjach. Dostosowanie formularzy do obowiązujących regulacji ustawy
PIT zabezpieczy prawidłowe rozliczenie się przez płatników z pobranych zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych oraz pobranego podatku zryczałtowanego począwszy od 1 stycznia
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2020 r., a także umożliwi płatnikom i podatnikom prawidłowe rozliczenie podatku należnego za rok
podatkowy 2021.
Link

Projekty
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów
zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz
oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika
opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
W związku ze zmianami ustawy CIT, wynikającymi z ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o
zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
2122), wprowadzającymi m.in. nowe rozwiązanie w postaci opodatkowania spółek kapitałowych
ryczałtem konieczne jest opracowanie nowych formularzy podatkowych odzwierciedlających te
zmiany. Na podstawie art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy CIT na podatników, którzy chcą wybrać
opodatkowanie ryczałtem (zgodnie z rozdziałem 6b ustawy CIT), nałożony został obowiązek złożenia
do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego
roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany tym podatkiem - zawiadomienia o wyborze
opodatkowania ryczałtem. Dodatkowo na podstawie art. 9 ustawy nowelizującej zawiadomienie mają
obowiązek złożyć także podatnicy, o których mowa w art. 28k ust. 1 pkt 5 lub 6 oraz ust. 2 ustawy CIT
(tj. spółki podlegające restrukturyzacji), które wybrały opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek
kapitałowych i jeżeli złożą przedmiotowe zawiadomienie w 2021 r. Ponadto na podstawie art. 28s ust.
1 ustawy CIT w okresie stosowania opodatkowania ryczałtem wspólnicy zobowiązani zostali do
składania spółce będącej podatnikiem oświadczenia o posiadanych przez nich, w sposób bezpośredni
i pośredni, udziałach (akcjach), ogóle praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz
innych prawach majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel
(fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze
powierniczym. Oświadczenie każdy wspólnik zobowiązany będzie składać spółce w terminie do końca
pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego, w którym spółka ta opodatkowana będzie ryczałtem.
W przypadku zmiany stanu faktycznego obowiązek ten należy będzie wykonać w terminie 14 dni od
zaistnienia tych zmian.
Projektowane rozporządzenie określa nowe wzory zawiadomienia o wyborze opodatkowania
ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (ZAW-R) oraz oświadczenia o podmiotach, w których
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posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów
spółek kapitałowych (OSW-R). Delegacja do wydania rozporządzenia zawarta jest w art. 28i pkt 1 i 3
ustawy CIT. Na podstawie tego upoważnienia właściwy do spraw finansów publicznych określa wzory
zawiadomienia, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, i oświadczenia, o którym mowa w
art. 28s ust. 1 ustawy CIT. Wzór deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego przez podatników za
poprzedni rok podatkowy oraz należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu spółek
kapitałowych określony zostanie w osobnym rozporządzeniu (podatnik obowiązany będzie złożyć
deklarację do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego).
Stan: 30.12.20 – Projekt znajduje się na etapie Komisji Prawniczej
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru
informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od
dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej
Wykonanie upoważnienia zawartego w art. 26aa ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w art. 26aa
ust. 4 ustawy, wraz z objaśnieniami, co do sposobu jej wypełnienia, terminu i miejsca składania oraz
niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze umożliwienie identyfikacji płatnika, podatnika i urzędu
skarbowego, do którego została wpłacona zaliczka na podatek, oraz poprawnego obliczenia przez
płatnika zaliczki na podatek. Rozporządzenie określa wzór informacji o wpłaconej przez płatnika
zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki
nieruchomościowej (CIT-ISN), zwanej dalej „informacją CIT-ISN”.
Informacja CIT-ISN ma na celu: 1) ułatwienie podatnikowi prawidłowego rozliczenia się z
obowiązku podatkowego w Polsce od dochodów ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej, 2)
ułatwienie płatnikowi dochodzenia roszczeń od podatnika z tytułu zapłaconej za podatnika zaliczki na
podatek
Stan: 28.12.20 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Link
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Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru
informacji o podatnikach posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów
niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej
Projektowane rozporządzenie wprowadza do obrotu prawnego nowy wzór informacji o
podatnikach posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących
podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej - informację CIT-J oraz
załącznik do informacji CIT/JW. W związku z uchwaleniem w dniu 28 listopada 2020 r. ustawy 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), zaistniała konieczność
opracowania nowej informacji podatkowej w zakresie określenia wielkości przysługujących
podatnikom praw do udziału w zysku w spółce jawnej bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów
niebędących podatnikami podatku dochodowego oraz identyfikacji tych podmiotów.
Rozporządzenie ma na celu wprowadzenie do obrotu prawnego nowej informacji podatkowej
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, do obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.
regulacji ustawowych i umożliwienie tym samym podatnikom wykonywania obowiązków podatkowych
wynikających ze znowelizowanych przepisów.
Stan: 29.12.20 – Projekt znajduje się na etapie Komisji Prawniczej.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Link

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz
informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
W związku z szeregiem zmian wprowadzonych do ustawy o CIT, wynikających m.in. z 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.), ustawy z dnia 19 czerwca
2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku
z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086), konieczne jest opracowanie nowych formularzy
podatkowych odzwierciedlających te zmiany. Ponadto odzwierciedlenia w nowych formularzach
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wymagają zmiany wprowadzone do ustawy o CIT ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz. 2122). Podatnik,
który chce skorzystać z ryczałtu zobligowany będzie do dopasowania dotychczasowych rozliczeń w
podatku CIT do nowych wymogów systemowych, tj. uwzględnienia w podstawie opodatkowania tych
kategorii świadczeń, które w przeciwnym wypadku pozostałyby nieopodatkowane lub mogłyby zostać
opodatkowane podwójnie. Dodatkowo przedmiotowe rozporządzenie określa wzory informacji CIT/8S
i CIT/8SP, które wymagają zmian o charakterze dostosowawczym i porządkowym. Konieczność
modyfikacji formularzy CIT/8S i CIT/8SP wynika z obowiązku monitorowania wykorzystywanej przez
przedsiębiorców prowadzących na terenie SSE i na terenie objętym decyzją o wsparciu, pomocy
publicznej, w szczególności pułapu maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej w formie zwolnienia
podatkowego. Wprowadzono także zmiany techniczne i doprecyzowujące w informacji CIT/WZ
(odpowiednio w CIT/WZG) w bloku D i E (odpowiednio E i F w CIT/WZG) oraz w odpowiednich blokach
dotyczących rozliczenia tzw. zatorów płatniczych w zeznaniach CIT-8, CIT-8AB i CIT/IP, mające na celu
umożliwienie podatnikom prawidłowe wypełnienie obowiązków przewidzianych w przepisach ustawy
o CIT.
Rozporządzenie ma na celu dostosowanie formularzy w zakresie podatku dochodowego od
osób prawnych do obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. regulacji ustawowych i umożliwienie tym
samym podatnikom wykonanie obowiązków podatkowych wynikających ze znowelizowanych
przepisów. Ponadto z uwagi na konieczność dopasowania dotychczasowych rozliczeń w podatku CIT
do nowych wymogów systemowych zawartych w ustawie nowelizującej w rozliczeniu za rok
podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych,
istnieje potrzeba wprowadzenia nowego formularza CIT/KW – informacji o przychodach, kosztach,
dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem
od dochodów spółek kapitałowych, stanowiącego załącznik do zeznania CIT-8.
Stan: 22.12.20 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

73

Przegląd zmian w podatkach

Pozostałe
Weszło w życie
Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją
prozdrowotnych wyborów konsumentów
Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2021 r. z wyjątkami
Zasadniczym celem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych
wyborów konsumentów jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia walki z nadwagą i otyłością
przez nałożenie dodatkowej opłaty na napoje z dodatkiem monosacharydów, disacharydów,
oligosacharydów, środków spożywczych zawierających te substancje, substancji słodzących, o których
mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008, s. 16 z późn. zm.), kofeiny, guarany lub
tauryny.
Ponadto ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów
konsumentów wprowadza zmianę w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277). Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia
będą zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości
nieprzekraczającej 300 ml. Przewiduje się, że łączna opłata będzie odprowadzana w 50% do gmin, na
terenie których odbywa się sprzedaż, a w połowie do NFZ.
Także podmioty świadczące usługę będącą reklamą suplementu diety będą zobowiązane do
wniesienia na rachunek właściwego urzędu skarbowego opłaty w wysokości 10% podstawy
opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi. Środki te zostaną następnie
przekazane do NFZ w celu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.
Wpływy z tytułu opłaty od napojów będą przekazywane w wysokości 98% do NFZ na
finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, w wysokości 2% do w części pozostającej w dyspozycji
ministra właściwego do spraw finansów publicznych i są przeznaczone na koszty egzekucji należności z
tytułu tych opłat i obsługę administracyjną ich pozyskiwania.
Analiza rozwiązań fiskalnych wprowadzonych w innych krajach wskazuje na skuteczność
wdrożonych działań w kontekście zmiany nawyków i zachowań żywieniowych konsumentów.
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Długofalowe efekty wprowadzenia takich rozwiązań będzie można zaobserwować na przestrzeni kilku
lat. Przewidywane korzyści:
1) zmniejszenie częstości występowania żywieniowych czynników ryzyka przewlekłych chorób
niezakaźnych;
2) zahamowanie trendów wzrostowych nadwagi i otyłości, a co za tym idzie zmniejszenie
częstości występowania chorób metabolicznych, chorób układu krążenia czy nowotworów
dietozależnych;
3) zmniejszenie kosztów leczenia przewlekłych chorób niezakaźnych;
4) sukcesywne zwiększanie na rynku asortymentu żywności o obniżonej zawartości cukrów.
Interwencje fiskalne mogą zachęcać do redukowania żywieniowych czynników ryzyka chorób
cywilizacyjnych, generując jednocześnie przychody dla budżetu państwa. Interwencja ta proponowana
jest przede wszystkim jako mechanizm wpływu na zachowania konsumentów przez zachęcanie
konsumentów do podejmowania prozdrowotnych decyzji zakupowych. Zaproponowane kryterium w
przepisach o zamówieniach publicznych w zakresie informacji o żywności zawierającej substancje o
właściwościach słodzących lub zawartości kofeiny, tauryny lub guarany pozwoli na wprowadzenie
preferencji dla podmiotów zamawiających i świadczących usługi cateringu i będzie sprzyjało
promowaniu zachowań prozdrowotnych.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia innego organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania
zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących informacji o schematach
podatkowych
Rozporządzenie weszło w życie 29 grudnia 2020 r.
Rozporządzenie ma na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 86n § 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Delegowanie zadań do innego organu Krajowej Administracji Skarbowej przyczyni się do sprawnego i
efektywnego wykonywania obowiązków związanych z informacjami o schematach podatkowych, w
tym do usprawnienia procesu obsługi składanych informacji.
W rozporządzeniu upoważnia się organ Krajowej Administracji Skarbowej – Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Olsztynie do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
dotyczących informacji o schematach podatkowych. Celem wydania przedmiotowego rozporządzenia
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jest usprawnienie wykonywania przez Krajową Administrację Skarbową obowiązków związanych z
obsługą przekazanych informacji o schematach podatkowych. Upoważniony organ Krajowej
Administracji Skarbowej będzie wykonywać zadania określone art. 86g–86ia ustawy, w tym związane
przede wszystkim z nadawaniem NSP, nadawaniem technicznego NZSPT, przekazywaniem
potwierdzenia nadania NSP, zwracaniem się do przekazującego informacje o ich uzupełnienie lub
wyjaśnienie wątpliwości co do ich treści, wydawaniem postanowień o odmowie nadania NSP,
unieważnianiem NSP, pozostawieniem informacji o schemacie podatkowym bez rozpatrzenia,
doręczaniem potwierdzenia nadania NSP oraz innych pism za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, wydawaniem postanowień o odmowie wszczęcia postępowania, wydawaniem
postanowień o umorzeniu postępowania.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2021 r.
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji
podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1365) określono wzór deklaracji
PSD-1.
Ustawą 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) wprowadzono
zmianę w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. W konsekwencji
nastąpiła rozbieżność pomiędzy art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży
detalicznej a treścią deklaracji PSD-1 (opis do poz. 10 i 11).
Określenie nowego wzoru deklaracji na podatek od sprzedaży detalicznej (PSD-1) i dokonanie
zmian w opisie do poz. 10 i 11 w deklaracji PSD-1. Wyrazy „obrotu zaewidencjonowanego przy
pomocy” zostaną zastąpione wyrazami „sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu”. Dodatkowo w
opisie do poz. 11 dodany zostanie art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług. Poza tym wprowadzono zmiany redakcyjne lub wynikające z aktualnie
obowiązujących przepisów.
Link
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Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2021 r.
Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów sprawy dotyczące zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób prawnych pobieranych przez płatników od nierezydentów są prowadzone przez
różne organy podatkowe. Z analizy wynika, że zadania te są marginesem działalności niektórych
organów podatkowych (ok. 50 % spraw tego rodzaju prowadzonych jest przez jeden organ podatkowy
spośród szesnastu). Ponadto, w obecnym stanie prawnym, tj. w przypadku 20 wyspecjalizowanych
urzędach skarbowych, spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej obsługiwane są ze
względu na siedzibę spółki dominującej, przez ten sam urząd, jedynie w zakresie podatków
wymienionych w tym rozporządzeniu, tj. PIT, VAT, PCC. Natomiast w zakresie pozostałych podatków
np. podatku od niektórych instytucji finansowych, podmioty te rozliczane są w urzędach skarbowych
właściwych ze względu na swoją siedzibę. W przypadku kolejnych zmian w ustawach lub wejścia w
życie nowej ustawy (dotyczącej np. nowego podatku) z pominięciem zmian w rozporządzeniu,
podmioty te rozliczać się będą w urzędzie skarbowym właściwym z względu na swoją siedzibę, a nie w
urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki dominującej. Takie zagrożenie nie
wystąpi, w przypadku scentralizowania obsługi tej kategorii podmiotów w jednym wyspecjalizowanym
urzędzie skarbowym.
W związku z nowelizacją przedmiotowego rozporządzenia, jeden naczelnik urzędu
skarbowego (tzw. wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu wojewódzkim), będzie obsługiwał
podatników i płatników w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych
pobieranego przez płatników od nierezydentów. Zaproponowana zmiana w zakresie tych podatków
przyniesie korzyść podatnikom i płatnikom, ponieważ ich sprawy będą oceniane przez ten sam organ
podatkowy. Koncentracja tego rodzaju spraw w dwóch organach podatkowym umożliwi ich
profesjonalną obsługę oraz efektywne przeciwdziałanie nadużyciom systemu podatkowego.
Przedsiębiorcy zagraniczni, z uwagi na prowadzenie przez te podmioty skomplikowanej działalności
gospodarczej, wymagają zapewniania obsługi przez kadrę o wysokim poziomie wiedzy podatkowej i
ekonomicznej. Zasadnym jest objęcie tej grupy podmiotów do kategorii podatników i płatników
obsługiwanych przez tzw. naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego. Z uwagi na inne
przyjęte rozwiązanie prawne, określone w projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania
są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, polegające na
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wskazaniu do obsługi przez jeden organ podatkowy spółek wchodzących w skład podatkowej grupy
kapitałowej, należało dokonać zmian prawnych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu.
Link

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i
zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną
infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych
portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów
Rozporządzenie weszło w życie 24 grudnia 2020 r.
W lipcu 2020 r. Komisja Europejska przedłużyła ważność niektórych przepisów dotyczących
pomocy publicznej, które w przeciwnym razie wygasłyby z końcem 2020 r. W ramach tych działań KE
podjęła decyzję o przedłużeniu obowiązywania wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata
2014–2020 (Dz. Urz. UE C 209/1 z 23.7.2013 r.) (dalej: wytyczne), oraz rozporządzenia (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.6.2014 r. z późn. zm.) (dalej: GBER). W
związku z powyższym, możliwe jest również odpowiednie przedłużenie programów pomocowych
podjętych w oparciu o powyższe akty unijne.
Rozporządzenie ma na celu przedłużenie obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz
podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę
i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną
infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów
lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz. U. z 2019 r. poz. 297) (dalej: rozporządzenie lub program
pomocowy), w związku z tym, że jest ono podjęte w oparciu o GBER.
Biorąc pod uwagę, że powyższy program pomocowy dotyczy regionalnej pomocy inwestycyjnej
oraz innych przeznaczeń pomocy udzielanych zgodnie z GBER, a daty, do których przedłużono
możliwość udzielania pomocy w ramach objętych rozporządzeniem przeznaczeń nie są kompatybilne
(zasady udzielania pomocy regionalnej można przedłużyć o rok, a zasady udzielania pomocy według
innych przeznaczeń o trzy lata) proponuje się przedłużenie obowiązywania rozporządzenia do końca
2021 r. ze względu na to, że udzielanie pomocy regionalnej może być przedłużone jedynie o rok.
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Jednocześnie, również o rok zostanie przedłużona możliwość udzielania pomocy na dotychczasowych
zasadach w odniesieniu do pozostałych przeznaczeń pomocy objętych rozporządzeniem.
W rozporządzeniu wprowadza się również zmianę mającą na celu złagodzenie zasad udzielania
regionalnej pomocy inwestycyjnej wprowadzoną rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca
2020 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz
zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich
dostosowań (Dz. Urz. UE L 215/3 z 7.7.2020 r.) w związku z COVID-19.
Rozporządzenie

przewiduje

przedłużenie

obowiązywania

programu

pomocowego

umożliwiającego udzielanie pomocy w ramach przeznaczeń objętych programem w formie zwolnień z
podatków lokalnych stosownie do możliwości, które zostały stworzone w wyniku nowelizacji unijnych
wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 i rozporządzenia GBER oraz
przedłużeniem obowiązywania tych aktów odpowiednio: o rok i trzy lata.
Znowelizowane brzmienie § 15 rozporządzenia zakłada przedłużenie obowiązywania
rozporządzenia do 31 grudnia 2021 r. Termin ten jest uwarunkowany terminem obowiązywania
wytycznych oraz aktualnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 878), uchwalonego
zgodnie z tymi wytycznymi, które w związku z przedłużeniem wytycznych również zostanie przedłużone
o analogiczny okres, tj. do końca 2021 r.
Nowelizacja § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia wprowadza zmianę mającą na celu złagodzenie
zasad udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej. Polega ona na wprowadzeniu regulacji, zgodnie z
którą likwidacja miejsc pracy związanych z przeniesieniem takiej samej lub podobnej działalności w
jednym z pierwotnych zakładów beneficjenta w EOG nie będzie powodowała utraty prawa do pomocy
– jeśli miała miejsce od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do
których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy
miejscowo
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2021 r.
Obecnie w Polsce funkcjonuje 20 urzędów skarbowych tzw. „wyspecjalizowanych urzędów
skarbowych” rozmieszczonych we wszystkich miastach wojewódzkich, z wyjątkiem województw
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mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, gdzie, z uwagi na potencjał gospodarczy tych regionów,
podjęto decyzję o utworzeniu większej liczby tego typu urzędów. I tak utworzono – w województwie
mazowieckim trzy wyspecjalizowane urzędy skarbowe – dwa w Warszawie i jeden w Radomiu, po dwa
w województwie śląskim i wielkopolskim, odpowiednio – w Sosnowcu i w Bielsku Białej, oraz w
Poznaniu i Kaliszu.
Zasadniczym celem powołania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych było zgrupowanie w
wyznaczonych urzędach, podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. W obecnym stanie
prawnym, pracownicy tych urzędów, zajmują się również podmiotami z tzw. kapitałem zagranicznym,
prowadzącymi niewielkich rozmiarów działalność gospodarczą. Dlatego też, aby zapewnić pierwotny
cel utworzenia wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, zasadnym jest wprowadzenie zmian w celu
dopasowania modelu funkcjonowania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych do obsługi
podmiotów kluczowych, dokonujących najbardziej skomplikowanych operacji gospodarczych.
Zasadne jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24
lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania
wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, zakładające
reklasyfikację grupy podmiotów o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju, w wyniku których z 20
wyspecjalizowanych urzędów skarbowych zostanie wyodrębniony jeden wyspecjalizowany urząd
skarbowy o zasięgu krajowym oraz dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu
wojewódzkim.
Odnośnie do zmiany funkcjonującej siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych
przewidziano utworzenie następującej struktury:
1) jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym zapewniający kompleksową i
profesjonalną obsługę podatkowym grupom kapitałowym i spółkom ich tworzącym oraz prowadzący
jednolitą politykę w zakresie spraw dotyczących kluczowych podmiotów z całego kraju (Pierwszy
Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie);
2) dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów skarbowych działających we wszystkich województwach
(w każdym województwie po jednym wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym z wyjątkiem
województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, w których będą po dwa urzędy), w tym
jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy, który oprócz zasięgu województwa, będzie właściwym
również na obszarze całego kraju dla podatników i płatników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6–7
projektu (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie).
Mając na uwadze powyższą propozycję, kategorie podatników i płatników będących
we właściwości ww. urzędów przedstawiają się następująco:
1) dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim:
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a) banki spółdzielcze w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2020 r. poz. 449 z późn. Zm.) i
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;

b) spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o
spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639);,

c) jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) lub ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668);. Podmioty te, ze względu na powstałe w 2016 r. zmiany
oraz specyfikę w zakresie rozliczeń podatkowych, wymagają od urzędów skarbowych większego
zaangażowania oraz pogłębionej analizy. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, indywidualne jednostki budżetowe –
np. kilka szkół z jednej gminy – winny rozliczać się jako jeden podmiot np. jako gmina. Przed tym
wyrokiem jednostki budżetowe rozliczały się samodzielnie, niekiedy nawet w różnych urzędach
skarbowych,

d) oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, z wyłączeniem oddziałów
przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, o których mowa w ustawie z dnia 6
marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych
w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252);

e) przedsiębiorcy zagraniczni, z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami
fizycznymi, o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa
przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w roku podatkowym osiągnęły przychód ustalony
według zasad przyjętych w § 3 o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro;

f) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których
przychód/obrót wynosi co najmniej 3 mln euro i nie przekracza 50 mln euro;
2) jeden spośród ww. dziewiętnastu wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim, tj.
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, oprócz ww. kategorii podatników i płatników, o
zasięgu krajowym właściwy również dla:

a) jednostek działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 maja 2004
r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z
2020 r. poz. 95 i 695),
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b) jednostek działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105, z późn. zm.),
3) jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w
Warszawie):

a) podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład,
b) banki państwowe i banki krajowe w formie spółek akcyjnych utworzone na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896),

c) krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895 i
1180),

d) spółki publiczne, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o których mowa
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 623 z późn. zm.),

e) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których
przychód/obrót przekroczył kwotę 50 mln euro.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2021 r.
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wzór wniosku o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego
(interpretacji indywidualnej), zwanego dalej ,,wnioskiem”;
2) sposób uiszczenia opłaty za wniosek.

§ 2. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Opłatę za wniosek uiszcza się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej.
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§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru
wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz. U. poz.
343).
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2021 r.
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wzór wniosku wspólnego o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa
podatkowego (interpretacji indywidualnej), zwanego dalej ,,wnioskiem”;
2) sposób uiszczenia opłaty za wniosek. § 2. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Opłatę za wniosek uiszcza się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej.
§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru
wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek
wspólny (Dz. U. poz. 353).
Link

Wejdzie w życie
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.
Kluczowe zadanie ustawy o doręczeniach elektronicznych (zwanej dalej „projektem ustawy”)
dotyczy zdefiniowania zasad wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi w relacji z innymi
podmiotami publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi, w tym z osobami fizycznymi. Domyślny
sposób wymiany niniejszej korespondencji stanowić ma publiczna usługa rejestrowanego doręczenia
elektronicznego świadczona na zasadach wzorowanych na tych wskazanych w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73) (zwanym dalej
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„rozporządzeniem 910/2014”) dla kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
Przy jej wykorzystaniu będzie realizowana wymiana korespondencji wymagającej przez nadawcę
potwierdzenia jej nadania lub odbioru. Uzupełnienie jej stanowi publiczna usługa hybrydowa
zapewniająca podmiotom publicznym wysyłkę korespondencji w domyślnej postaci elektronicznej
również w kontaktach z osobami wykluczonymi cyfrowo lub osobami, które na wymianę
korespondencji w postaci elektronicznej z różnych przyczyn nie są jeszcze gotowe. Osoby te z kolei
otrzymają możliwość otrzymywania korespondencji w postaci papierowej. Umocowanie w przepisach
prawa publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej
zrealizowane zostanie w sposób umocowujący ich wykorzystanie w komunikacji między stronami jako
metodę skuteczną prawnie na równi z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub doręczeniem osobistym.
Ustawa tworzy również podwaliny dla funkcjonowania rynku kwalifikowanych usług
rejestrowanego doręczenia elektronicznego, świadczonych w oparciu o określony przez ministra
właściwego do spraw informatyzacji standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
Usługi te będą zapewniane przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania działających na rynku
polskim.
Celami szczegółowymi ustawy są:
1)

zapewnienie wszystkim – zarówno podmiotom publicznym, jak i niepublicznym, w szczególności
osobom fizycznym – możliwości korzystania z jednego, własnego adresu do doręczeń elektronicznych,
który będzie mógł być wykorzystany do korespondencji ze wszystkimi pozostałymi podmiotami
korzystającymi z usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

2)

standaryzacja usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego – tak aby w szczególności możliwa
była skuteczna prawnie wymiana korespondencji między wszystkimi podmiotami korzystającymi
z publicznej lub kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

3)

odmiejscowienie procesu doręczenia przez umożliwienie wysyłania i odbierania korespondencji
z dowolnego miejsca – brak konieczności informowania każdorazowo obecnych i potencjalnych
korespondujących o zmianie fizycznego miejsca pobytu;

4)

skrócenie czasu potrzebnego na realizację procesów doręczenia;

5)

zapewnienie stronom doręczenia wzajemnej identyfikacji;

6)

zapewnienie stronom doręczenia skutecznych prawnie dowodów doręczenia w postaci dowodów
wysłania oraz dowodów otrzymania korespondencji;

84

Przegląd zmian w podatkach

7)

zapewnienie rozliczalności oraz niezaprzeczalności doręczeń dzięki udziałowi trzeciej zaufanej strony –
operatora wyznaczonego lub dostawcy usług zaufania świadczącego kwalifikowaną usługę
rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

8)

pozostawienie osobom wykluczonym cyfrowo lub tym, które na wymianę korespondencji w postaci
elektronicznej z różnych przyczyn nie są jeszcze gotowe, komfortu korzystania z aktualnie dostępnej
przesyłki listowej;

9)

stworzenie

podstaw

prawnych,

organizacyjnych

i technologicznych

dla realizacji

doręczeń

transgranicznych.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020
r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych
Rozporządzenie wejdzie w życie 20 lutego 2021 r.
Rozporządzenie wykonuje delegację zawartą w art. 6 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej „ustawą”. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o
zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1553, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą zmieniającą”, wprowadziła przepis upoważniający
ministra właściwego do spraw finansów do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu
danych zawartych w upomnieniu (art. 15 § 3e), który wejdzie w życie w dniu 20 lutego 2021 r.
Konsekwencją tego będzie pośrednia utrata mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca
2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1294). Jednocześnie
ustawa zmieniająca w dodanym art. 7a ustawy wprowadziła delegację dla ministra właściwego do
spraw finansów publicznych do wydania rozporządzenia określającego szczegółowy sposób i tryb
współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu
egzekucyjnym należności pieniężnych.
Rozporządzenie określa postępowanie wierzycieli należności pieniężnych związane
z podejmowaniem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w sposób
analogiczny do dotychczasowego rozporządzenia wydanego na podstawie 6 § 2 ustawy, z
uwzględnieniem zmian wprowadzanych ustawą zmieniającą. Przyjęto, że rozporządzenie określa
czynności wierzycieli zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych poprzedzające wszczęcie
postępowania egzekucyjnego, tj. czynności informacyjne, doręczanie upomnienia, wystawianie i
przekazywanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego, w tym odpisu tytułu wykonawczego w
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przypadku gdy tytuł wykonawczy zostaje przekazany w sposób, o którym mowa w art. 26 § 1c pkt 2
ustawy. Z kolei czynności wierzyciela podejmowane w toku prowadzonego postępowania
egzekucyjnego zostaną określone w rozporządzeniu w sprawie współpracy wierzyciela, organu
egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych
wydanym na podstawie przepisu upoważniającego w art. 7a § 2 ustawy, tj. przekazanie dalszego tytułu
wykonawczego organowi egzekucyjnemu właściwemu do zastosowania środków egzekucyjnych, do
których organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne nie jest uprawniony.
W rozporządzeniu zrezygnowano z regulacji określającej elementy upomnienia. Kwestie te
zostaną uregulowane w rozporządzeniu wydanym na podstawie przepisu upoważniającego w art. 15 §
3e ustawy, zobowiązującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w
drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu danych zawartych w upomnieniu.
Ponadto z uwagi na zmieniony ustawą zmieniającą tryb postępowania wierzyciela w przypadku
ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej, w rozporządzeniu uwzględniono sytuację, o której
mowa w art. 26c § 2b ustawy. Uregulowano więc wystąpienie wierzyciela do organu egzekucyjnego o
nadanie tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji
administracyjnej. Dotyczy to przypadku, gdy wierzyciel nie może ustalić daty nadania klauzuli
dotychczasowemu tytułowi wykonawczemu.
Link

Projekty
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
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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
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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
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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:
89

Przegląd zmian w podatkach

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: 22.12.20 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Link

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw
przez Krajową Administrację Skarbową
Projektowana ustawa ma na celu m.in.:
1. Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego definicji systemu teleinformatycznego e-Urząd
Skarbowy, który zastąpi dotychczasowe narzędzie administracji skarbowej – Portal Podatkowy.
2. Umożliwienie poprzez e-Urząd Skarbowy dwustronnej komunikacji: klientów z organami KAS, jak i
organów KAS z klientami. Komunikacja za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego w postaci portalu
lub aplikacji mobilnej będzie równoważna pod względem prawnym z wykonywaniem czynności w
formie tradycyjnej.
3. Automatyzacja procesu wydawania zaświadczeń, co będzie możliwe po wdrożeniu w e-Urzędzie
Skarbowym modułu zaświadczeń.
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4. Automatyzacja udzielania odpowiedzi KAS na zapytania komorników i innych organów.
5. Uregulowanie poprzez delegację do rozporządzenia zakresu i warunków korzystania z e-Urzędu
Skarbowego,

jak

i określania zakresu spraw załatwianych za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego.
6. Zapewnienie możliwości zalogowanemu użytkownikowi e-Urzędu Skarbowego podpisanie pism i
deklaracji pieczęcią elektroniczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która zapewnia
integralność oraz autentyczność pochodzenia danych, z którymi jest powiązana.
7. Projektowane zmiany przewidują możliwość udostępnienia w e-Urzędzie Skarbowym podmiotom
uprawnionym informacji na podstawie odrębnych przepisów, co umożliwi m.in. komornikom
sądowym realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków
informacyjnych

lub

postępowaniem

egzekucyjnym

za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.
8. Dostosowanie przepisów w celu umożliwienia wykorzystania e-Urzędu Skarbowego na potrzeby
realizacji usługi e-doręczeń dla niektórych spraw podatkowych.
Uregulowanie zagadnień związanych z upoważnianiem przez organy KAS pracowników i
funkcjonariuszy urzędów obsługujących te organy oraz upoważnianiem przez ministra właściwego do
spraw finansów publicznych innych organów KAS do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej.
Projektowana

ustawa

tworzy

ramy

prawne

do

wdrożenia

nowego

systemu

teleinformatycznego administracji skarbowej pn. e-Urząd Skarbowy, który będzie serwisem
informacyjno-transakcyjnym dla pięciu grup interesariuszy: podatników, płatników, pełnomocników,
komorników sądowych i notariuszy, za pośrednictwem którego będą mieli dostęp do informacji z
obszaru podatków, jak i będzie gwarantować pełną transakcyjność, ponieważ za pomocą
udostępnionych narzędzi i usług umożliwi załatwienie w sposób kompleksowy spraw podatkowych
online.
E-Urząd

Skarbowy

zapewni

obywatelom

i

przedsiębiorcom

pakiet

spójnych

i

komplementarnych usług online do kompleksowego załatwiania spraw, głównie z zakresu VAT, PIT i
CIT. Ułatwią one wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, w tym zapłatę podatku. Umożliwi
również m.in. składanie czynnego żalu, wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności oraz
zgłaszanie interwencji w trybie ustawy – Kodeks karny skarbowy.
Stan: 29.12.20 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 15 lutego 2021 z wyjątkami.
Link
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Projekt wprowadza zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów określających zakres zwolnienia od
podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w
części dotyczącej zwolnienia od podatku gruntów kolejowych. Projektowane rozwiązania wychodzą
naprzeciw oczekiwaniom jednostek samorządu terytorialnego, eliminując istniejącą obecnie lukę
podatkową. Pozwala ona na korzystanie ze zwolnienia od podatku od nieruchomości przez podmioty,
które nie prowadząc działalności na rynku kolejowym, wykorzystują nieprecyzyjny przepis do unikania
opodatkowania. Takie praktyki powodują znaczące uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości
do budżetów gmin. Kilkudziesięciohektarowe nieruchomości wykorzystywane pod działalność
gospodarczą, uzyskują zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, jako grunty związane z infrastrukturą kolejową, pomimo iż na ten cel
przeznacza się ich niewielkie fragmenty. Zmiana nieprecyzyjnych przepisów ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych spowoduje także modyfikację opartej o nie, niekorzystnej dla gmin interpretacji
podatkowej pojawiającej się w orzecznictwie sądów administracyjnych.
Zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczące obiektów infrastruktury kolejowej,
obowiązuje od wejścia w życie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Początkowo zwolnienie podatkowe obejmowało „budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej
w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty”. Do 1 stycznia 2007 r.
zwolnione od podatku były „budowle kolejowe stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z
instalacjami i urządzeniami, służące do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji i sterowania tym
ruchem, umożliwiające dokonywanie przewozów osób lub rzeczy – wykorzystywane wyłącznie na
potrzeby publicznego transportu kolejowego, a także zajęte pod nie grunty”. Od 30 stycznia 1991 r. do
1 stycznia 2003 r. ze zwolnienia korzystały „budowle wykorzystywane wyłącznie na potrzeby
publicznego transportu kolejowego i zajęte pod nie grunty”. Przez cały ten okres, zwolnione od
podatku od nieruchomości są w istocie te same „grunty kolejowe”, przy czym z uwagi na wdrożenie
prawa Unii Europejskiej, zmieniła się nomenklatura prawna stosowana w ustawie o transporcie
kolejowym. Innymi słowy, nieruchomość będąca w przeszłości infrastrukturą kolejową, dzisiaj stanowi
obiekt infrastruktury usługowej funkcjonujący w ramach systemu kolei. Do 31 grudnia 2016 r. na
podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od podatku od nieruchomości
zwolnione były budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o
transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:
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– zarządca infrastruktury był obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom
kolejowym lub
– były przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego,
który równocześnie zarządzał tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub
– tworzyły linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm.

Od 1 stycznia 2017 r. powyższy przepis został zmodyfikowany ustawą z dnia 16 listopada 2016
r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1923)
i od tego dnia od podatku od nieruchomości zwolnione są 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. W projekcie proponuje się doprecyzowanie i
zawężenie tej regulacji. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości będą podlegały tylko budynki i
budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie
kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, które: a) są udostępniane przewoźnikom kolejowym wyłącznie
do wykonywania przewozów kolejowych lub b) są wykorzystywane do przewozu osób, lub c) tworzą
linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm.
Stan: 28.11.20 – Projekt ustawy został przekazany do Sejmu.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
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
93

Przegląd zmian w podatkach

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 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
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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: 4.12.20 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link
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Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi
Celem ustawy jest stworzenie możliwości rozszerzenia przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która w art. 64a ustanawia
instytucję sprzeciwu od decyzji administracyjnej z art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postępowania administracyjnego, o możliwość wniesienia sprzeciwu również od tzw.
postanowień kasacyjnych.
Celem wprowadzonej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.935) instytucji sprzeciwu
od decyzji administracyjnych wydawanych z mocy art. 138 § 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego (k.p.a.), określonej w art. 64a zmienianej ustawy, było odformalizowanie
postępowania sądowo administracyjnego w sytuacji, gdy do sądu zostaje zaskarżona wydana w drugiej
instancji decyzja nie rozstrzygająca konkretnej sprawy co do istoty, lecz zawierająca jedynie formalną
wypowiedź organu administracji publicznej co do naruszenia przepisów postępowania, do którego
doszło w sprawie rozstrzygniętej co do istoty w pierwszej instancji. Rozwiązanie to jest oceniane z
perspektywy czasu jako efektywny sposób przyspieszenia postępowania oraz ograniczania przypadków
zaskarżania decyzji kasacyjnych obliczonych jedynie na odwlekanie rozstrzygnięcia sprawy. Wskazana
regulacja nie obejmuje jednak swoim zakresem postanowień kasacyjnych, wydawanych na podstawie
art. 138 § 2 k.p.a. w zw. z art. 144 k.p.a. W przypadku, gdy organ II instancji wyda na podstawie tych
przepisów postanowienie o uchyleniu postanowienia organu I instancji i o przekazaniu sprawy
organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia, to na takie postanowienie organu II instancji stronie
nie przysługuje sprzeciw, lecz skarga do sądu administracyjnego.
Główną intencją ustawodawcy przy wprowadzeniu wspomnianą nowelizacją do zmiennej
ustawy rozdziału „Sprzeciw od decyzji" było spowodowanie przyśpieszenia postępowań przed sądami
administracyjnymi w sprawach zakończonych drugoinstancyjnymi decyzjami o charakterze formalnym.
Proponowana ustawa realizuje ten cel, wypełniając lukę jaka obecnie istnieje w rozwiązaniach
systemowych poprzez rozszerzenie stosowania instytucji sprzeciwu, jako środka zaskarżenia
wszczynającego postępowanie sądowoadministracyjne, także do drugoinstancyjnych postanowień o
charakterze kasacyjnym.
Sprzeciw jest środkiem prawnym inicjującym postępowanie sądowoadministracyjne. Sprzeciw
od decyzji wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a., mimo iż uruchamia postępowanie sądowe, to jest
to jednak postępowanie szczególnego rodzaju, o ograniczonym zakresie przedmiotowym. Zgodnie
bowiem z art. 64e zmienianej ustawy, rozpoznając sprzeciw od decyzji, sąd ocenia jedynie istnienie
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przesłanek do wydania decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 k.p.a. W postępowaniu prowadzonym w
tym trybie jest więc wyłączona możliwość oceny przez sąd problematyki prawidłowego zastosowania
przepisów prawa materialnego.
Decyzje wydawane na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. są rozstrzygnięciami formalnymi,
wydawanymi na skutek odwołań od decyzji, czyli od aktów administracyjnych rozstrzygających sprawę
merytorycznie, natomiast postanowienia wydawane na mocy art. 138 § 2 k.p.a. w zw. z art. 144 k.p.a.
są wydawane na skutek zażaleń od postanowień, czyli od aktów administracyjnych, które dotyczą
jedynie poszczególnych kwestii o charakterze incydentalnym i nie rozstrzygają o istocie sprawy.
Proponowane w ustawie rozszerzenie możliwości stosowania przepisu art. 64a, określającego
możliwość sprzeciwu od decyzji administracyjnej z art. 138 § 2 k.p.a., także na pozostałe przypadki
sądowej kontroli rozstrzygnięć administracyjnych o charakterze procesowym, to znaczy wydawanych
w postępowaniu administracyjnym postanowień, upraszcza procedury zaskarżania rozstrzygnięć
niemerytorycznych (procesowych, nie rozstrzygających o istocie sprawy).
Stan: 17.11.20 – Projekt został skierowany do I czytania w komisjach.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Link

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
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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
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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).
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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: 18.11.20 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkami.
Link

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Od momentu wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych 15 września 2000 r. (dalej również
jako: „KSH”) rzeczywistość gospodarcza w Polsce uległa licznym przeobrażeniom i znacznie odbiega od
stanu sprzed niespełna 20 lat. Aktualnie Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się państw Unii
Europejskiej oraz liderem gospodarczym pośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Polska coraz
częściej staje się także miejscem wybieranym przez zagranicznych przedsiębiorców, którzy –
korzystając ze sprzyjających warunków biznesowych – lokują w niej kapitał, w celu stworzenia
przedsięwzięć biznesowych o zasięgu globalnym. Atrakcyjność krajowego systemu prawnego oraz
zaplecza administracyjnego jest dostrzegana przez obiektywnych obserwatorów światowych.
Systematycznie już Polska zajmuje dobre pozycje w przeprowadzanym przez Bank Światowy globalnym
rankingu „Doing Business”, oceniającym państwa pod kątem stopnia przyjazności siatki regulacyjnej z
perspektywy podstawowych potrzeb biznesowych. Lata dynamicznego rozkwitu gospodarki przyniosły
wiele przykładów wskazujących, że równolegle z ułatwieniami dla prowadzenia biznesu (w tym w
strukturze grup spółek) prace legislacyjne powinny skupiać na się również na wzmocnieniu
instrumentów służących wewnętrznemu

nadzorowi podmiotów prowadzących działalność

ekonomiczną. Pogoń za osiąganiem coraz wyższych wskaźników wydolności operacyjnej nie może
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tworzyć sytuacji potęgujących ryzyko, które będzie wymykać się wszelkim przewidzianym
mechanizmom kontrolnym. Rolą ustawodawcy powinno być baczne przypatrywanie się realnym
potrzebom uczestników rzeczywistości gospodarczej oraz podejmowanie działań zmierzających do
zwiększania efektywności procesów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwami. W pierwszej
kolejności proponowana nowelizacja KSH skupia się na wprowadzeniu do polskiego prawa spółek
handlowych regulacji prawnej tzw. prawa holdingowego. W pracach legislacyjnych nad Kodeksem
spółek handlowych w 2000 roku przyjęto koncepcję ograniczonej (szczątkowej) regulacji prawa
holdingowego w ramach tego kodeksu. Regulacja ta ograniczyła się wówczas do – uchylonego w
ramach niniejszej nowelizacji – art. 7 KSH, który odnosił się do tzw. holdingów umownych, a więc takich,
w których spółka dominująca i spółka zależna zawierają między sobą umowę o zarządzanie spółką
zależną przez spółkę dominującą lub umowę o odprowadzanie zysku spółki zależnej do spółki
dominującej. Wspomniana wyżej regulacja (dawnego art. 7 KSH) nie uwzględniła natomiast
unormowania kwestii prawnych dotyczących tzw. holdingów faktycznych, a więc spółek, pomiędzy
którymi powstał stosunek dominacji i zależności (art. 4 § 1 pkt 4 KSH). W polskiej praktyce gospodarczej
dominują holdingi faktyczne. Holdingi umowne należą do rzadkości, podobnie jak tzw. podatkowe
grupy kapitałowe (art. 1 a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), stąd też regulacja
grup spółek nie odpowiadała potrzebom obrotu. Dlatego proponowana nowelizacja KSH – przez
wprowadzenie nowego Działu IV pt. "Grupy spółek" w ramach tytułu pierwszego KSH pt. Przepisy
ogólne (art. 211 – art. 2115 KSH) – dotyczy zasadniczo holdingów faktycznych. Przepisy te mogą jednak
znaleźć zastosowanie także do holdingów umownych, gdyż holding umowy spełnia z reguły przesłanki
istnienia holdingu faktycznego. Dopuszczalność tworzenia holdingów umownych wynika też z zasady
wolności umów (art. 3531 KC w zw. z art. 2 KSH), co wobec braku wystarczająco ukształtowanej praktyki
kontraktowej wyklucza potrzebę szczegółowej regulacji takich holdingów w ramach kodeksu spółek
handlowych. W regulacji prywatno-prawnej prawa holdingowego, czyli w ramach kodeksu spółek
handlowych, możliwe są dwa warianty, tj. wariant pełnej regulacji – wariant pierwszy, oraz wariant
braku regulacji bądź regulacji ograniczonej (szczątkowej) – wariant drugi.
Mając na uwadze negatywne doświadczenia praktyczne krajów, które przyjęły wariant
pierwszy (tj. pełnej regulacji prawa holdingowego), polegające na pojawieniu się nowych, dodatkowych
wątpliwości prawnych w następstwie takiej regulacji, niniejsza nowelizacja kodeksu spółek handlowych
stoi na gruncie wariantu drugiego, w wersji przyjęcia ograniczonej (szczątkowej) regulacji prawnej tylko
tych kwestii z zakresu funkcjonowania holdingów faktycznych, których regulacja prawna jest
rzeczywiście niezbędna i wychodzi naprzeciw najważniejszym postulatom zgłaszanym przez polskich
przedsiębiorców a jednocześnie nie narusza zasad systemowych prawa spółek handlowych. Podczas
dotychczasowych konsultacji ze środowiskami gospodarczymi i naukowymi zamiar szerszego niż
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dotychczas uregulowania przez ustawodawcę w KSH prawa holdingowego, a w szczególności postulat
uwzględniania przez organy spółki dominującej i zależnej interesu grupy spółek, został oceniony
pozytywnie. Jednak panują bardzo rozbieżne opinie co do zakresu regulacji i konkretnych rozwiązań
niniejszego projektu. Z jednej strony część środowisk gospodarczych (np. niektórych przedsiębiorców
reprezentujących polskie struktury holdingowe) przedkłada postulaty przyznania szerokich
kompetencji organom spółki holdingowej (spółki dominującej) wobec spółek należących do grupy
spółek, a z drugiej strony zgłaszane są obawy, że takie rozwiązania zagrażają interesom spółek polskich
należących do grup spółek, mających centrum zarządcze (spółki dominujące) za granicą. Dotyczy to
zwłaszcza spółek sektora finansowego. Podporządkowanie spółek zależnych spółkom dominującym
wyłania ostry konflikt między przepisami prawa podatkowego, które przewidują sankcje z tytułu
transferu zysków, zwłaszcza z tytułu naruszenia zasady zawierania umów między spółkami
powiązanymi według cen rynkowych i na takich samych warunkach jak między niezależnymi
podmiotami (arm's length principle), a propozycjami podporządkowania spółek należących do grupy
spółek nakazom spółki dominującej. Wśród ekspertów prawniczych akcentuje się silnie potrzebę
zrównoważenia nowych uprawnień spółki dominującej przez uregulowanie jej odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu wydawania wiążących poleceń, a także przyznania nowych
uprawnień akcjonariuszom mniejszościowym. W tym stanie rzeczy uzasadniony staje się pogląd, że
nowelizacja powinna regulować, niezależnie od wskazanych wyżej kwestii szczegółowych, również
klauzulę generalną uznającą, że spółki dominująca i zależna kierują się nie tylko własnym interesem,
lecz również interesem grupy spółek oraz uzasadnionymi interesami wspólników (akcjonariuszy)
mniejszościowych i wierzycieli spółki zależnej. Daje to z jednej strony wyraźne oparcie dla
dotychczasowej praktyki grup spółek, a z drugiej strony – wzorem większości systemów prawnych
państw OECD – pozwala judykaturze precyzować bliżej zakres dopuszczalnego respektowania
interesów grupy spółek organom spółki dominującej i zależnej.
Proponowana nowelizacja uchyla przepisy art. 7 KSH. Za ich uchyleniem przemawiają
następujące argumenty. Po pierwsze, przepisy te w ogóle nie funkcjonowały w praktyce (były
przepisami "martwymi"). Po drugie, wywoływały one istotne wątpliwości doktrynalne. Chodziło tu
przede wszystkim o kwestię, czy ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców okoliczności, że spółka
dominująca nie odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania spółki zależnej (art. 7 § 2 KSH – tzw.
klauzule indemnifikacyjne) nie oznaczało a contrario, że brak takiego ujawnienia uzasadnia
wspomnianą odpowiedzialność spółki dominującej. Taki wniosek nie był wprawdzie możliwy do
przyjęcia z przyczyn systemowych, gdyż wyłączenia zasady z art. 151 § 4 albo z art. 301 § 5 KSH (braku
odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki kapitałowej) nie można było wyprowadzić tylko z
interpretacji innego przepisu. Po trzecie, ewentualne próby nowelizacji dotychczasowej treści art. 7
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KSH napotkały na trudności związane z określeniem sankcji za naruszenie obowiązku rejestrowego,
zwłaszcza z zakresu ujawniania postanowień tych umów holdingowych, które regulowały
odpowiedzialność

spółki

dominującej

względem

wierzycieli

spółki

zależnej.

Zachowanie

dotychczasowej sankcji nieważności wspomnianych wyżej postanowień umowy holdingowej godziłoby
w prawa osób trzecich, w sytuacji uznania tych postanowień za "pactum in favorem tertii".
Wprowadzenie zaś innej sankcji, np. bezskuteczności względem spółki bądź sankcji za niedopełnienie
obowiązku rejestrowego, było pozbawione treści normatywnej. Po czwarte, nie jest konieczne istnienie
przepisów art. 7 KSH jako podstawy dopuszczalności zawierania przez spółkę dominującą ze spółką
zależną umów przewidujących zarządzanie spółką zależną przez spółkę dominującą, czy nawet umów
odprowadzania zysku spółki zależnej do spółki dominującej, gdyż taką dopuszczalność można
wyprowadzić z treści art. 3531 KC w zw. z art. 2 KSH. Kolejną zasadniczą częścią projektowanej
nowelizacji stanowi próba zmiany sposobu myślenia o radzie nadzorczej – z pojmowania jej jako organu
czysto kontrolnego w kierunku organu będącego równoprawnym partnerem zarządu, mającym dostęp
do informacji oraz do realnych instrumentów nadzoru – jest istotnym krokiem w obszarze zapewnienia
bezpieczeństwa spółek, jak i ich otoczenia. Działalność podmiotów realizujących określone
przedsięwzięcia gospodarcze nie jest wszakże zawieszona w próżni – zmaterializowanie się
konkretnego zagrożenia związanego z ich aktywnością, najczęściej nie pozostaje bez wpływu na
podmioty wchodzące z nimi w interakcje gospodarcze, czy też szersze grono interesariuszy (m.in.
inwestorów, pracowników, wierzycieli itp).
Brak równowagi informacyjnej pomiędzy organami spółek oraz niewystarczające mechanizmy
kontrolne przysługujące radom nadzorczym to jednakże nie jedyne problemy związane z nadzorem
właścicielskim sensu largo, jakie narosły od czasu wprowadzenia Kodeksu spółek handlowych blisko
dwie dekady temu. Jednym z kluczowych zagadnień należących do przywołanej grupy jest określenie
okresu, na jaki powoływani są członkowie organów menadżerskich, oraz terminu przez jaki pozostają
oni umocowani do pełnienia funkcji. Pomimo upływu czasu oraz wzbogacającego się dorobku doktryny
zagadnienia te, tj. problematyka kadencji i mandatu, w dalszym ciągu wywołują znaczące problemy w
praktyce obrotu gospodarczego.
Z punktu widzenia efektywnego nadzoru, celowe jest również doprecyzowanie katalogu
obowiązków członków organów oraz określenie zasad ich odpowiedzialności z tytułu podejmowanych
działań lub zaniechań. Obowiązek lojalności członków organów spółek był co prawda przyjęty w
doktrynie i orzecznictwie, jednak jedynie jego przejawy, w postaci zakazu konkurencji, sprzeczności
interesów oraz wyłączenia prawa reprezentacji w sprawach z odwołania członków zarządu, były
regulowane w KSH. Odpowiedzią na zmieniającą się w ostatnim czasie linię orzeczniczą sądów jest
również wprowadzenie zasady osądu biznesowego (Business Judgement Rule). Jeszcze w poprzedniej
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dekadzie problematyczne okazywały się sytuacje, kiedy członek zarządu spółki lub organu nadzorczego,
dokonując czynności nie naruszył bezpośrednio normy prawnej, lecz wyrządził spółce szkodę. O
pociągnięciu do odpowiedzialności członka organu decydowało dopiero jasne wskazanie naruszenia
konkretnej normy prawnej. Orzecznictwo Sądu Najwyższego zaczęło się z czasem zmieniać, począwszy
od 2014 r. (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2014 r. II CSK 627/13), kiedy zaczęto pociągać
do odpowiedzialności członków organów spółki również w przypadkach, gdy nie zachowali staranności
wynikającej z zawodowego charakteru ich działalności. Z uwagi na podstawowe wartości naszego
społeczeństwa, w tym idee wyrażone w obowiązującej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, tak daleko
jak nie jest to absolutnie konieczne z uwagi na ochronę kolizyjnych prawnie chronionych dóbr,
działalność przedsiębiorców nie powinna napotykać na ograniczenia. Idąc dalej, w odniesieniu do
zasygnalizowanych wcześniej ryzyk należy oczekiwać, że w pierwszej kolejności podmioty prowadzące
działalność gospodarczą będą (niekiedy dodatkowo zachęcane przez państwo) dążyły do
funkcjonowania z uwzględnieniem wypracowanych samodzielnie odpowiednich mechanizmów
samokontroli. Rolą ustawodawcy jest zaś tworzenie narzędzi pośród szerszej siatki normatywnej,
umożliwiających opracowanie efektywnych procesów wewnętrznego nadzoru przez podmioty
prywatne. Rada nadzorcza nie ma jednego przypisanego przez ustawodawcę zadania, skorelowanego
z konkretnym obszarem działalności spółki kapitałowej. Od lat występuje ona w przywołanym wyżej
akcie normatywnym jako kolegialny organ będący swoistą reprezentacją osób ponoszących
ekonomiczne ryzyko funkcjonowania spółki, pozostając w modelu stałym wewnątrz przedmiotowej
organizacji. Patrząc przez pryzmat kompetencji, rada nadzorcza powinna pracować jako ciało
gwarantujące, że prowadzący sprawy spółki członkowie zarządu będą podejmowali wyłącznie działania
zgodne z interesem spółki.
Stan: 8.12.20 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia z
wyjątkami.
Link
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