
Przegląd zmian w podatkach 

 

01 

 

 

 

 

Przegląd zmian w prawie podatkowym 

Aktualne informacje dotyczące zmian  

w prawie podatkowym oraz projektów  
ustaw i rozporządzeń z tego zakresu. 

Przegląd zmian w podatkach 

23 września 2016 r. 
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Spis treści 

 

VAT 4 

Wejdzie w życie 4 

1. 1 października 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach 

rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych 

na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu 

terytorialnego  

Projekty 4 

1. Projekt ustawy z 12 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

   

Akcyza i cło 5 

Weszło w życie 5 

1. 15 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 31 sierpnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, 

przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym  

2. 15 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 31 sierpnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności 

przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi 

mogą być obejmowane towary  

3. 20 wrześni 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 8 września 2016 r. w 

sprawie zgłoszeń celnych  

Projekty 6 

1. Projekt ustawy z 1 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym  

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 6 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy  

3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 5 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy  

4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzania na obszar 

celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i 

powrotnym wywozem sprzętu wojskowego  
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Podatki dochodowe 7 

Projekty 7 

1. Projekt ustawy z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  

Pozostałe 8 

Projekty 8 

1. Poselski projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej  

2. Projekt ustawy z 1 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw  

3. Projekt ustawy z 4 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz 

niektórych innych ustaw  

Oczekujące 9 

1. 1 października 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej  

2. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku 

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

swobodzie działalności gospodarczej  
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VAT 
 

Wejdzie w życie 

 

1. 1 października 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 5 września 2016 r. o szczególnych 

zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu 

środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

Ustawa dotyczy określenia zasad centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach 

samorządowych. 

Link 

 

Projekty 

 

1. Projekt ustawy z 12 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych 

innych ustaw 

Projekt proponuje objęcie czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem VAT 

szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości 

kwalifikowania zachowań o mniejszej społecznej szkodliwości czynu (zwłaszcza jeżeli ich 

skutkiem będzie uszczuplenie dochodów budżetowych w niższej wysokości) z przepisów 

Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności z jego art. 62 § 1 i 2. 

Stan: 12.09.2016 r. – Skierowany na posiedzenie Rady Ministrów 

Ustawa zakłada swoje wejście w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Link 

 

 

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001454
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288207/katalog/12370145
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Akcyza i cło 
 

Weszło w życie 

 

1. 15 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 31 sierpnia 

2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może 

być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym 

Projektowana nowelizacja przewiduje dodanie do wykazu urzędów celnych, w których 

może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym, 

Oddziału Celnego Port Lotniczy Lublin-Świdnik oraz Oddziału Celnego Osobowego Port 

Lotniczy Katowice-Pyrzowice. 

Link 

 

2. 15 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 31 sierpnia 

2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są 

dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od 

rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary 

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów projektowana nowelizacja przewiduje 

dodanie do wykazu urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane 

przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi 

mogą być obejmowane towary, Oddziału Celnego Port Lotniczy Lublin-Świdnik oraz 

Oddziału Celnego Osobowego Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice. 

Link 

 

3. 20 wrześni 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 8 

września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych 

Rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo celne dla 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do określenia szczegółowych 

wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne, w tym dokonywane z wykorzystaniem 

systemu teleinformatycznego, dokumentów, które mogą być wykorzystane w charakterze 

zgłoszenia celnego oraz dokumentów dołączanych do zgłoszenia celnego. 

Link 

 

 

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001441
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001441
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001442
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001442
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001498
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Projekty 

 

1. Projekt ustawy z 1 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega co do zasady na połączeniu pkt 8 

i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające 

opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów 

opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w 

obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny 

wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system 

prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia 

efektywności energetycznej. 

Stan: 20.09.2016 r. – Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu 

Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 lipca 2017 r. 

Link 

 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 6 września 2016 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku 

oznaczania znakami akcyzy 

Projekt ma na celu przedłużenie do dnia 31 grudnia 2018 r. zwolnienia z obowiązku 

oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, importowanych, nabywanych 

wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju, wymienionych w 

załączniku do tego rozporządzenia (między innymi: piwo, alkohol etylowy skażony, oleje 

ropy naftowej, gaz ziemny i pozostałe wyroby gazowe, preparaty smarowe, cygara i 

cygaretki) oraz wyrobów akcyzowych wyprodukowanych poza terytorium kraju, 

przeznaczonych do użycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym 

charakterze. 

Stan: 14.09.2016 r. – Konsultacje publiczne 

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r. 

Link 

 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 5 września 2016 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy 

Nowelizacja rozporządzenia obejmuje wprowadzenie dodatkowego, sposobu nanoszenia 

znaków akcyzy na opakowania jednostkowe tytoni do palenia i daje możliwość wyboru 

pomiędzy obecnie obowiązującym sposobem oznaczania ww. opakowań a dodanym w 

przedmiotowym projekcie. 

Stan: 15.09.2016 r. - Konsultacje publiczne 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=849
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12289852
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Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Link 

 

4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 r. w sprawie 

wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten 

obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu 

wojskowego 

W projekcie zawarto szczegółowe regulacje dotyczące kwestii wprowadzenia na obszar 

celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą 

celną i powrotnym wywozem w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków 

powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek 

organizacyjnych służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub 

nadzorowanych przez tego ministra, mając na uwadze prawidłową realizację obrotu 

towarowego oraz ułatwienie formalności celnych. 

Stan: 05.09.2016 r. – Skierowanie projektu do podpisu ministra 

Projekt nie przewiduje jeszcze daty wejścia w życie. 

Link 

 

 

Podatki dochodowe 
 

Projekty 

 
 

1. Projekt ustawy z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

Ustawa obniża podatek dochodowy od osób prawnych dla małych firm do 15%, w celu 

wsparcia rozwoju tej grupy przedsiębiorstw. Podkreślono przy tym, iż działania te mają 

na celu przyspieszenie tempa wzrostu rozwoju i stworzenie sprzyjających warunków do 

zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości ludzi 

młodych, dobrze wykształconych. 

Stan: 06.09.2016 r. – Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu 

Ustawa przewiduje swoje wejście w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 7, który 

wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Link  

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12289801
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287307
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=669
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Pozostałe 
 

Projekty 

 

1. Poselski projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 

Projekt ustawy zakłada powołanie Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce obecnie 

funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, czyli 

powołanie administracji skonsolidowanej. Krajowa Administracja Skarbowa będzie 

podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. 

Stan: 15.09.2016 r. – Wpłynęło stanowisko rządu 

Ustawa zakłada swoje wejście w życie 1 stycznia 2017 r. na mocy przepisów Ustawy – 

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk sejmowy 827). 

Link 

 

 

2. Projekt ustawy z 1 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych 

ustaw 

Projekt ustawy wprowadza istotne zmiany w obszarze rynku gier hazardowych 

podyktowane koniecznością ograniczenia występowania zjawiska „szarej strefy” w 

środowisku gier hazardowych, zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony graczy 

przed negatywnymi skutkami hazardu oraz podniesienia poziomu społecznej świadomości 

co do zagrożeń wynikających z korzystania z usług nielegalnych operatorów hazardowych. 

Osiągnięcie określonych celów ma zapewnić jak najdalej idące zmniejszenie 

występowania szkodliwych społecznych i ekonomicznych skutków hazardu. 

Stan: 14.09.2016 r. – I czytanie na posiedzeniu Sejmu 

Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 

18 w zakresie art. 15f ust. 5 i art. 15g oraz pkt 63 w zakresie art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7, 

które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. 

Link 

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=827
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=826
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-80-16
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3. Projekt ustawy z 4 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz niektórych innych ustaw 

Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą usprawnić 

postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne oraz skrócić czas ich trwania, a z 

drugiej – przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli 

przez wykorzystanie metod polubownego rozstrzygania sporów i koncyliacyjnego trybu 

załatwiania spraw (takich jak mediacja i umowa administracyjna). Przepisy projektowanej 

nowelizacji wprowadzają możliwość zastosowania trybu uproszczonego w sprawach ze 

skargi na interpretację indywidualną.  

Stan: 17.09.2016 r. – Konsultacje publiczne 

Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 czerwca 2017 r. 

Link 

 

Oczekujące 
 

1. 1 października 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej 

Ustawa wprowadza przepisy prawne ustalające cele w zakresie oszczędności energii do 

2020 r. dla sektora publicznego oraz w odniesieniu do systemu świadectw efektywności 

energetycznej jak również określenia planu działań w zakresie efektywności 

energetycznej. 

Link 

 

2. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

Ustawa dotyczy wprowadzenia regulacji polegających na braku prawa do zaliczenia do 

kosztów uzyskania przechodów, a także konieczności zmniejszenia takich kosztów o 

kwotę płatności w przypadku, gdy podatnik dokonywałby płatności z pominięciem 

rachunku płatniczego; obniżenia limitu wartości transakcji pomiędzy przedsiębiorcami 

obowiązkowo dokonywanych poprzez rachunek płatniczy, z obecnych 15 tys. euro na 15 

tys. zł. 

Link 

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287313
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000831
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000780
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