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Akcyza i cło  

Projekty 

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

INTRASTAT 

Projektowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT zawiera 

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

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

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

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

szczegółowego trybu dokonywania wezwań, jak również zakres właściwości miejscowej organów 

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

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

wydania projektowanego rozporządzenia, w zakresie wskazania sposobu publikacji progów 

statystycznych. Zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej informacja o wysokości progów 

statystycznych ustalonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ma być udostępniania na 

stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. 

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

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

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

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

dokonywania zgłoszeń INTRASTAT 

Stan: 27.07.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

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

 Link 

 

 

  

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

Projekty 

 

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

podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 

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

problemu jest:  

1. Wysokość klina podatkowego i jego progresywność  

2. Wysokość nakładów na służbę zdrowia  

3. Stworzenie sprawiedliwszego systemu podatkowego w Polsce  

4. Zwiększenie atrakcyjności Polski jako miejsca przeniesienia rezydencji podatkowej  

5. Dostosowanie ulgi rehabilitacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych  

6. Zachęty podatkowe wspierające ochronę dziedzictwa narodowego  

7. Złagodzenie warunków wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie 

wychowujących dzieci  

8. Zasady publikowania wzorów formularzy podatkowych PIT  

9. Zakres preferencji podatkowych  

10. Zakres zwolnień przedmiotowych  

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

i naukę  

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

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

ustrukturyzowanej do organów podatkowych  
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13. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty związane z produkcją próbną, 

zwiększających przychody ze sprzedaży produktów, dokonujących zakupu robotów przemysłowych czy 

ponoszących koszty związane z nabyciem udziałów (akcji)  

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

15. Uproszczenie i porządkowanie w zakresie przepisów o cenach transferowych  

16. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców inwestujących w robotyzację  

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

preferencji IP Box; ulga na innowacyjnych pracowników  

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

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

19. Popularyzacja obrotu bezgotówkowego w Polsce  

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

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

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

amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności 

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

mieszkalnych  

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

zmianie miejsca zamieszkania przez podatnika a)  

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

problemu jest:  

1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania - ryczałtu od dochodów spółek 

kapitałowych  

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

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

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

preferencji IP Box; ulga na innowacyjnych pracowników  
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4. Zakres zwolnień przedmiotowych  

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

naukę  

6. Zachęty podatkowe wspierające ochronę dziedzictwa narodowego  

7. Złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych  

8. Preferencja podatkowa związana z kosztami dotyczącymi Pierwszej Oferty Publicznej  

9. Uproszczenie i porządkowanie w zakresie przepisów o cenach transferowych  

10. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców inwestujących w robotyzację  

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

12. Zwiększenie atrakcyjności Polski jako lokalizacji dla spółek holdingowych  

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

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

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

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

koncepcji tzw. przerzucania dochodów c. wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie 

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

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

ich doprecyzowanie  

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

interpretacyjnych dotyczących warunków zwolnienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu  

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

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

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

podatników działalności o charakterze optymalizacyjnym, z zastosowaniem w sztuczny sposób 

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

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

innych spółek (ulga konsolidacyjna)  

18. Wprowadzenie przejściowego podatku dochodowego od niektórych dochodów osób 

fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 

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

osiąganych przez osoby fizyczne Istotą problemu jest:  

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

2. Obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla podatników 

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

obszarze IT  

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

poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, zawieranych poza działalnością 

gospodarczą  

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

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

przesyłania w formie ustrukturyzowanej do organów podatkowych  

5. Zmiana w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej  

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

a) w zakresie grup VAT  

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi w polskim systemie prawnym regulacjami podatnicy 

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

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

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

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

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

uwzględniając przepisy dotyczące podmiotów powiązanych, co dodatkowo utrudnia prowadzenie 

działalności. Przedmiotowym projektem wprowadza się w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
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od towarów i usług możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku podatników w ramach tzw. grup 

VAT  

b) w zakresie opcji opodatkowania usług finansowych  

Ponadto projekt przewiduje zmiany w postaci opcji opodatkowania usług finansowych  

c) popularyzacja obrotu bezgotówkowego w Polsce:  

- wprowadzenie szybkiego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych- założeniem 

projektowanej zmiany jest popularyzacja obrotu bezgotówkowego w Polsce poprzez stworzenie 

zachęty podatkowej adresowanej do „podatnika bezgotówkowego” przyjmującego w zdecydowanej 

większości płatności bezgotówkowe  

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

którzy nie będą przestrzegać wprowadzanego obowiązku pozostawania w gotowości do przyjmowania 

płatności bezgotówkowych  

d) w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS)  

W związku ze zmianami w Ordynacji podatkowej dotyczącymi wprowadzenia nowej instytucji 

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

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

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

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

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

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

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

rozstrzygnięć w sprawie objętej obowiązującym już porozumieniem inwestycyjnym  

V. W zakresie ustawy – Ordynacja podatkowa  

a) w zakresie porozumienia inwestycyjnego  

Proponowana regulacja ma na celu wdrożenie na gruncie prawa polskiego fiskalnego 

instrumentu proinwestycyjnego, służącego zapewnieniu inwestorowi pewności wykładni przepisów 

prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych planowanej inwestycji. Materia prawa 

podatkowego systematycznie rozrasta się, co jest naturalnym procesem reakcji na pojawiające się 
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nowe formy i metody prowadzenia działalności gospodarczej. Postępujący od lat stopień 

skomplikowania przepisów, wynikający z dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawno-

gospodarczego, nie daje podatnikom pełnej gwarancji jednolitego stosowania przepisów prawa 

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

powstałych podmiotów, które nie wypracowały jeszcze kompleksowych standardów dokonywania 

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

których zmienność wykładni przepisów prawa podatkowego może być czynnikiem zniechęcającym do 

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

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

stworzenie odpowiedniego systemu obsługi i wsparcia w prawidłowym wykonywaniu obowiązków 

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

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

podatników w świetle zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Istnieje potrzeba opracowania 

nowych, elastycznych i konsensualnych narzędzi współpracy administracji skarbowej z otoczeniem 

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

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

rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich 

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

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

podatkowych, opartego na ścisłej współpracy między podatnikami a administracją podatkową 

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

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

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

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

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

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

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

Programu Współdziałania, a jednocześnie będzie uwzględniał specyfikę podmiotów dysponujących 

kapitałem do inwestycji w Polsce, jednak nieposiadających kompleksowego doświadczenia w 

funkcjonowaniu w otoczeniu polskich przepisów prawa podatkowego. Kluczową zaletą instrumentu 

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

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

zidentyfikowanych ułomności instytucji interpretacji indywidualnej, która nie pozwala w sposób 

kompleksowy pełnić funkcji gwarancyjnej (ochronnej) z punktu widzenia wszystkich elementów 
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składających się na działalność inwestycyjną podatnika. Największą korzyścią po stronie inwestora z 

przystąpienia do współpracy powinno być zwiększenie pewności prawa podatkowego i planowania 

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

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

zwiększonego poziomu nowych inwestycji, czy też możliwości bardziej precyzyjnego planowania 

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

poprzez zmniejszenie liczby kosztownych sporów pomiędzy podatnikami a administracją skarbową  

b) zmiany w zakresie przepisów dotyczących unikania opodatkowania  

Zmiany wynikają z praktyki i doświadczeń stosowania przepisów przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej i w szczególności nawiązują do poniższych kwestii:  

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

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

skarbowych objęcie swoim zakresem działania wszystkich podmiotów uczestniczących w schemacie 

unikania opodatkowania  

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

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

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

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

organem podatkowym otrzymującym wnioski o stwierdzenie nadpłaty  

3. terenowy lub samorządowy organ podatkowy pierwszej instancji przeprowadzając kontrolę 

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

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

wyspecjalizowanym w przeciwdziałaniu takim naruszeniom. W praktyce możliwość zastosowania 

klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub środków ograniczających umowne korzyści może 

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

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

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

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

do dalszego prowadzenia na podstawie art. 119g § 3 Ordynacji podatkowej  
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4. obecnie organ podatkowy jest zobligowany do zasięgnięcia opinii Szefa KAS, także w sytuacji, 

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

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

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

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

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

wykonaniu stosownej pracy pracowników organu podatkowego i wyjaśnieniu wątpliwości związanych 

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

temat ujawnionego schematu unikania opodatkowania lub zmieniając plany biznesowe z innych 

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

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

postępowania projekt rozstrzygnięcia merytorycznego jest często na ukończeniu  

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

okresów rozliczeniowych zainteresowany podmiot zobligowany byłby do każdorazowego złożenia 

wniosku o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania po 

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

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

opodatkowania także w zakresie przyszłych korzyści podatkowych  

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

1. Wprowadzenie instytucji tymczasowego zajęcia ruchomości Wprowadzenie rozwiązań ma 

na celu usprawnienie wykonywania zadań przez KAS w zakresie efektywności egzekucji 

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

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

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

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

naczelnicy urzędów skarbowych.  

2. Wprowadzenie konstrukcji nabycia sprawdzającego W obrocie gospodarczym 

identyfikowana jest duża skala zjawisk związanych z nieprzestrzeganiem obowiązku rejestrowania 

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

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

zaburzając zasady równej konkurencji. Problem związany z nieprzestrzeganiem przepisów prawa 
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podatkowego przez podatników jest złożony i wielopłaszczyznowy. Do skutecznej walki z szarą strefą i 

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

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

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

celu kompleksowe uszczelnienie VAT. Konieczne jest jednakże wprowadzenie kolejnych elementów 

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

niezbędne jest wyposażenie organów Krajowej Administracji Skarbowej w dodatkowe narzędzia 

kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego, a także wprowadzenie skutecznych narzędzi 

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

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

finansowych organów postępowania przygotowawczego. Przepisy ustawy o Krajowej Administracji 

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

skarbowej w zakresie prawidłowości realizacji obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas 

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

istotny sposób utrudniają faktyczne sprawdzenie wywiązywania się podatników z obowiązku 

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

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

niewywiązywania się podatników z obowiązków ewidencjonowania każdej sprzedaży przy użyciu kasy 

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

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

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

nierzetelnych zachowań i ich penalizację.  

3. Wprowadzenie możliwości informowania podatników przez Szefa KAS o ryzyku 

uczestniczenia w karuzelach podatkowych  

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

analitycznej będzie mógł podejmować działania informujące podatników o ryzyku występowania w 

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

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

poprzez informowanie podatników o ryzyku, pozwoli na wprowadzenie narzędzia umożliwiającego 

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

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

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

takiego działania mogłoby być sprzeczne lub wpływać niekorzystnie na podjęcie innych działań 
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organów KAS lub innych służb. Podjęcie decyzji o poinformowaniu podatnika o ryzyku jest wyłączną 

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

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

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

inwestycji  

Ustawa zawiera również regulacje znoszące szkodliwość podatkową wynikającej z oceny 

dokonanej przez Grupę Roboczą ds. Kodeksu Postępowania (Opodatkowanie Działalności 

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

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

patentów poprzez odpowiednie zmiany w przepisach ustawy o WNI.  

Stan: 28.07.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

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

 Link 

 

 

 

 

 

 

  

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

Projekty 

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

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego 

I. W zakresie pracowniczych programów emerytalnych  

Pracownicze programy emerytalne (PPE) stanowią – obok pracowniczych planów 

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

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

dobrowolnym segmentem zabezpieczenia emerytalnego, a jego rolą jest generowanie dodatkowych 

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

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

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

w PPE wynosiła ok. 17 mld zł.  

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

zaangażowanie i wsparcie przez pracodawców, którzy finansują znaczącą część oszczędności 

emerytalnych pracowników. Warunkiem efektywnego funkcjonowania dobrowolnych form 

zabezpieczenia emerytalnego jest dogodna i sprzyjająca architektura normatywna.  

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

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

zgromadzonych w PPE przez dotychczasową instytucję zarządzającą do nowego zarządzającego w 

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

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, 

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

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

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

dobrowolnie). Projekt ustawy zakłada zniesienie fakultatywnego zakazu wnoszenia składki 

dodatkowej, jak również dopuszcza finansowanie składki dodatkowej również z innych źródeł niż 
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wynagrodzenie uczestnika PPE. Dotychczas obowiązujące regulacje przewidują dopuszczalność 

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

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

obowiązujące przepisy ustawy o PPE dopuszczają finansowanie składki dodatkowej wyłącznie z 

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

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

oszczędzania w PPE.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego obciąża pracodawców prowadzących PPE znajdują się 

również w posiadaniu instytucji finansowych obsługujących PPE bądź bezpośrednio ich dotyczą 

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

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

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

zniesienie najbardziej uciążliwych obowiązków administracyjnych obciążających ww. podmioty. 

Zgodnie z założeniami projektu realizacja powyższych obowiązków administracyjnych spoczywałaby na 

instytucjach finansowych obsługujących PPE, będących profesjonalnymi uczestnikami rynku 

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

infrastrukturę techniczną i zasoby osobowe.  

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

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

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

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

przekazania tej informacji, w formie zbiorczej, do KNF.  
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5. Projekt ustawy zawiera regulacje ułatwiające pracodawcom prowadzącym PPE czasowe 

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

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami długotrwałe zawieszenie bądź ograniczenie 

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

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

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

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

administracyjnej, którą poprzedza przeprowadzenie postępowania administracyjnego. W opisanej 

sytuacji pracodawcy prowadzący PPE, którzy rozważają zawieszenie bądź ograniczenie wydatkowania 

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

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

i adekwatnie do aktualnej sytuacji finansowej pracodawcy.  

Proponowana zmiana przepisów polega na rezygnacji z wymogu rejestracji takich porozumień 

i zastąpieniu go obowiązkiem notyfikacji (zawiadomienia) przy zachowaniu maksymalnych 

ustawowych terminów ich obowiązywania.  

6. Doprecyzowanie niektórych kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego 

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

konieczność wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji administracyjnej o odmowie 

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

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

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

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

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

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

zakłada się wyposażenie Komisji Nadzoru Finansowego w odrębne normy kompetencyjne do 

wydawania decyzji odmownych w postępowaniach administracyjnych o wpis zmian do rejestru 

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

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

Finansowego w zakresie prowadzenia czynności nadzorczych wobec pracodawców już nie 

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

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

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

kar pieniężnych (w tym terminom przedawnienia deliktów administracyjnych).  
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7. zmiana przepisów określających zasady zawieszania składki podstawowej i ograniczania jej 

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

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

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

ograniczenia wysokości składki podstawowej odprowadzanej przez pracodawcę. Rodzi to ryzyko 

nadużywania przez pracodawców instytucji jednostronnego ograniczenia wysokości składki, z uwagi 

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

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

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

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

obowiązujących przepisów możliwa jest drastyczna redukcja składki wskutek podjęcia przez 

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

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

rodzi ryzyko nadużywania przez pracodawców instytucji jednostronnego ograniczenia wysokości 

składki proponowane wprowadzenie maksymalnego czasu trwania jednostronnego ograniczenia 

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

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

okresie jednostronnego zawieszenia składki podstawowej istnieje konieczność wpłaty do instytucji 

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

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

jednostronnym zawieszeniu składki podstawowej albo ograniczeniu jej wysokości. Utrudnia to 

organowi nadzoru sprawowanie skutecznego nadzoru bieżącego nad programami prowadzonymi 

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

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

podstawowej albo jednostronnego ograniczenia składki podstawowej kontynuowanie zwolnienia z 

obowiązku odprowadzania składki podstawowej może nastąpić wyłącznie w drodze zawarcia 

porozumień o zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek podstawowych lub o czasowym 

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

określa sekwencji korzystania przez pracodawcę z poszczególnych instytucji zwalniających z obowiązku 

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

okresie jednostronnego zawieszenia składki podstawowej może nastąpić jednostronne ograniczenie 

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

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

porozumienia (o zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek podstawowych albo o czasowym 
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ograniczeniu wysokości składki podstawowej) może nastąpić tylko po jednostronnym zawieszeniu 

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

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

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

w życie porozumienia o zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek podstawowych albo 

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

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

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

porozumienia zaczynają obowiązywać. Jednocześnie przy tym trybie i wymogu postępowania 

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

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

o zawieszeniu albo ograniczeniu składki podstawowej. Stąd również konieczność usunięcia 

przedmiotowego terminu. W miejsce trybu rejestracyjnego proponuje się wprowadzenie 

postępowania notyfikacyjnego, w ramach którego pracodawca zgłaszałby jedynie fakt zawarcia 

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

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

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

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

8. Propozycja zmodyfikowania przesłanek likwidacji pracowniczego programu emerytalnego 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 miesięczny. Równocześnie podkreślić należy, że powyższy okres jest dodatkowo wydłużony przez 
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konieczność wcześniejszego dokonania zawieszenia odprowadzania składek podstawowych, które 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alternatywy dla PPE.  

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

zabezpieczenia emerytalnego.  

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

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

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

przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i IKZE. Dlatego też w projekcie proponuje się w art. 13a ustawy o IKE i IKZE dostosowanie brzmienia 
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ust. 2,3,4,5,6,i 8 w związku z dodaniem w tym artykule ust. 1a. Zatem konieczne jest wprowadzenie 

proponowanych zmian. 

Stan: 27.07.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

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

 Link 

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

W postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie występuje możliwość doręczenia pisma 

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

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

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

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

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

upoważniona do odbioru pisma. W postępowaniu przed sądami administracyjnymi kolejność 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w procedurze sądowo-administracyjnej. 

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

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

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

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

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

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

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

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349450/katalog/12805502#12805502
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możliwości doręczania pism na adres skrytki pocztowej w postępowaniu przed sądami 

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

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

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

skrytki pocztowej stanowi istotne udogodnienie. 

Stan: 23.07.21 – Projekt został wniesiony do Senatu. 

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

 Link 
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