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VAT 
Projekty 

 

1. Rządowy projekt ustawy z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach 

 

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie obowiązku stosowania przez podatników 

nowego rodzaju kas rejestrujących (kas online) umożliwiających, oprócz zapisu w pamięci 

kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni informacji 

z kas rejestrujących, z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla 

pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania, do systemu teleinformatycznego 

(Centralnego Repozytorium Kas) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej. System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas rejestrujących w celach 

analitycznych i kontrolnych. 

  Zaproponowane przepisy dopuszczają, co do zasady, używanie dotychczasowych 

kas przez podatników, z zastrzeżeniem wprowadzenia dla wybranych branż obowiązku 

stosowania tylko nowego rodzaju kas (mowa tu m.in. o dostawach benzyny silnikowej lub 

oleju napędowego, świadczeniu usług naprawy pojazdów silnikowych, usług fryzjerskich, 

budowlanych bądź w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy 

dentystów). 

  Proponuje się również wprowadzenie regulacji zmieniającej art. 24 ust. 2 pkt 12 

ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, stanowiącej dostosowanie do regulacji 

wprowadzonej w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie zmiany potwierdzenia. 

Producenci kas w celu wprowadzenia danego typu kasy rejestrującej do obrotu na 

terytorium kraju, są obowiązani do uzyskania dla tej kasy potwierdzenia Prezesa 

Głównego Urzędu Miar, że spełnia ona funkcje wymienione w ustawie i wymogi techniczne 

określone w rozporządzeniu „technicznym”. 

 

Stan: 15.06.2018 r. – projekt ustawy po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu skierowano do 

Komisji Finansów Publicznych. 

Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 października 2018 r. 

Link 

 

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2503
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2. Rządowy projekt ustawy z dnia 13 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 

od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

 

Proponowane zmiany w ustawie o VAT nakierowane są na uszczelnienie systemu 

VAT. W pierwszej kolejności dotyczą wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia 

podmiotowego przez podatników dokonujących dostaw na odległość (sprzedaż 

internetowa) niektórych towarów wrażliwych na oszustwa oraz podatników świadczących 

usługi ściągania długów. Zakłada się również doprecyzowanie zakresu obowiązku 

rozliczania podatku VAT w obrocie produktami ropopochodnymi poprzez odwołanie do 

nowej definicji paliw ciekłych. Projekt doprecyzowuje też przepisy dotyczące przesłanek 

wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz podatników VAT UE. Projektodawcy 

chcieliby wprowadzić również dodatkowy warunek, od którego uzależnione byłoby 

wpisanie podatnika do wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną  aby 

podmiot przez co najmniej 12 miesięcy działał jako podatnik VAT czynny przed wpisaniem 

go do wykazu. Ponadto, w projekcie przewidziano zmiany w zakresie zasad wystawiania 

faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur 

(jednocześnie wprowadzenie stosownych sankcji w tym zakresie) mających na celu 

zapewnienie, że faktura wystawiona dla podatnika (oraz wykorzystana przez niego) na 

podstawie paragonu dokumentuje zakup dokonany przez tego podatnika. Karana ma być 

np. wymiana paragonów bez NIP na faktury. 

Projektodawcy planują również modyfikację przesłanek stosowania zwolnienia dla 

dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie 

nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (wykorzystywanie na własne 

potrzeby wybudowanego przez podatnika budynku nie było uznawane za zasiedlenie) – 

stanowi to realizację wyroku TSUE z 16.11.2017 r. w sprawie C-308/16. 

 

Stan: 27.02.2018 r. – projekt ustawy jest na etapie opiniowania. 

Projekt zakładał wejście ustawy w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 

Link 

 

3. Rządowy projekt ustawy z dnia 12 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 

od towarów i usług 

 

Konieczność zmiany ustawy o podatku od towarów i usług wynika z implementacji 

do polskiego porządku prawnego przepisów: dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 

czerwca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary 

lub usługi, oraz dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308701
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dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z 

podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na 

odległość, w części która wymaga transpozycji do końca 2018 r. 

W zakresie implementacji dyrektywy 2016/1065 projekt wprowadza definicje: 

bonu, bonu jednego przeznaczenia i bonu różnego przeznaczenia oraz regulacje w 

zakresie zasad opodatkowania bonów (w szczególności w łańcuchu dystrybucji) oraz w 

zakresie podstawy opodatkowania w przypadku bonów różnego przeznaczenia. 

Oczekiwany efekt to uproszczenie, modernizacja i ujednolicenie przepisów dotyczących 

VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi. 

Z kolei, implementacja dyrektywy 2017/2455 wprowadza zmiany nakierowane na 

zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług 

elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw 

członkowskich UE. Projektowane rozwiązania zakładają: 

1. Wprowadzenie progu w kwocie 10 000 euro (42 000 zł), odnoszącego się do 

rocznej wartości netto usług elektronicznych świadczonych unijnym konsumentom spoza 

Polski, do wysokości którego podatnicy będą mogli rozliczać VAT z tytułu takich usług 

według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych. Rozwiązanie to ma charakter 

fakultatywny, co oznacza, że podatnicy będą mogli zdecydować się na rozliczanie VAT w 

państwach członkowskich odbiorców ich usług.  

2. Dopuszczenie podatników nieposiadających siedziby na terytorium UE, ale 

zarejestrowanych dla celów VAT w jednym lub więcej państw członkowskich do rozliczania 

usług elektronicznych w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS). 

 

Stan: 9.07.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie Komitetu ds. Europejskich. 

Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Link 

 

 

 

4. Poselski projekt ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 

od towarów i usług 

 

Autorzy projektu ustawy proponują obniżenie stawki podatku VAT przy 

instalacjach prosumenckiej z 23 % na 8%, zgodnie ze stawką VAT dotyczącą materiałów 

budowlanych. Stawka miałaby objąć wszystkie instalacje określone w ustawie o 

Odnawialnych źródłach energii jako prosumenckie, bez względu na miejsce jej montażu. 

Rozwiązanie to ma przyczynić się do rozwoju energii odnawialnej oraz ma pomóc 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310956
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wyeliminować pojawiające się często wątpliwości o wysokość stawki VAT ze względu na 

miejsce jej lokalizacji (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, grunt). 

Stan: 5.06.2018 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu. 

Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Link 

 

 

5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 

dodatkowych danych wskazywanych w zgłoszeniu przewozu towarów 

 

W projektowanym rozporządzeniu wprowadzony został obowiązek wskazania w 

zgłoszeniu dodatkowych danych, w przypadku przewozu towarów klasyfikowanych do 

pozycji CN od 1507 do 1516 i 1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej – 

w postaci stawki podatku od towarów i usług. Pozwoli to na podniesienie skuteczności 

przebiegu procesu monitorowania przewozu. 

 

Stan: 2.07.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji 

publicznych. 

Rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Link 

 

6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2018 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od 

towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień 

 

Projekt rozporządzenia wprowadza odpowiednie rozwiązania prawne wynikające 

ze związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym 

Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie. 

Regulacja wprowadza preferencje w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i 

usług z tytułu importu towarów oraz dostaw towarów w kantynach, mesach i stołówkach 

dowództw sojuszniczych dyslokowanych na terytorium RP i ich uprawnionych członków. 

 

Stan: 13.07.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania. 

Rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Link 

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2587
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312259
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312259
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313809
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7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie 

zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród 

otrzymanych przez żołnierzy Powstania Warszawskiego 

 

Projekt rozporządzenia zawiera propozycję zaniechania poboru podatku od nagród 

przyznanych Powstańcom Warszawskim przez Miasto Stołeczne Warszawa, które w ten 

sposób postanowiło w sposób szczególny w 2018 r. uhonorować swoich bohaterów. 
 

Stan: 13.07.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania. 

Rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Link 

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313802
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Akcyza i cło 
Wejdzie w życie 

 

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw 

Co do zasady wejdzie w życie 28 lipca 2018 r. 

Przepisy dotyczące wprowadzenia opłaty emisyjnej wejdą w życie z dniem 1 

stycznia 2019 r. 

 

Ustawa zakłada m.in. stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, z którego 

będą finansowane projekty związane z rozwojem  elektromobilności (pojazdy napędzane 

energią elektryczną) oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych (m.in. CNG 

– sprężony gaz ziemny, LNG – skroplony gaz ziemny oraz biopaliwa). 

Przychodami Funduszu będą: 

 dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości do 1,5 proc. planowanych w poprzednim 

roku budżetowym wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych; 

 odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie ministrowi finansów, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych; 

 środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w 

wysokości 0,1 proc. uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną 

działalność gospodarczą, jeśli chodzi o przesyłanie energii elektrycznej; 

 wpływy z tytułu opłaty zastępczej (uiszczanej przez podmiot realizujący Narodowy Cel 

Wskaźnikowy); 

 wpływy z opłaty emisyjnej, w części (15 proc.) przypadającej Funduszowi (uiszczanej 

przez producentów i importerów paliw silnikowych, podmioty dokonujące nabycia 

wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw 

silnikowych oraz inne podmioty podlegające, na podstawie przepisów o podat akcyzowym, 

obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych). 

Wprowadzenie opłaty emisyjnej poprzez zmiany w ustawie Prawo ochrony 

środowiska, oznacza ustanowienie nowego rodzaju opłaty publicznej. Opłata emisyjna 

obciążać będzie czynności polegające na wprowadzeniu na rynek krajowy paliw 

silnikowych, przy czym przez paliwa silnikowe rozumieć się będzie benzyny silnikowe o 

kodach CN 2710 11 45, CN 2710 11 49 oraz oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 41. 

Obowiązek uiszczenia opłaty będzie ciążył na producentach paliw silnikowych, 

importerach tych paliw, podmiotach dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia 
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paliw silnikowych (w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym) oraz na każdym innym 

podmiocie podlegającym na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi 

podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych.  

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, wprowadzając 

m. in. ograniczenie, iż przewidziane w ustawie zwolnienie od akcyzy w okresie do dnia 1 

stycznia 2021 r. dotyczy samochodów osobowych stanowiących pojazd hybrydowy o 

pojemności silnika spalinowego do 2000 cm3. 

Link 

 

 

 

Projekty 

 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy 

o podatku akcyzowym 

 

Ustawa zawiera propozycje uproszczeń i ułatwień w prowadzeniu działalności 

gospodarczej związanej z wyrobami akcyzowymi, poprzez zmniejszenie obciążeń 

administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów 

oraz przyspieszenie ich obsługi przez organy podatkowe. 

W ustawie przewidziano preferencje podatkowe na gaz ziemny CNG (sprężony) i 

LNG (skroplony) przeznaczony do napędu silników spalinowych, wprowadzając zerową 

stawkę akcyzy na te wyroby. Preferencja ta będzie stosowana w okresie obowiązywania 

pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej  w tej sprawie. Wprowadzenie preferencji 

podatkowych na CNG i LNG ma w ocenie autorów nowelizacji pomóc skuteczniej walczyć 

ze smogiem, szczególnie na obszarach miejskich. 

Ustawa ma wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem 

właściwych stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do 

celów innych niż napędowe lub opałowe. Uregulowano w niej także właściwości organów 

podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie 

wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, 

od których akcyzę zapłacono w Polsce. 

Ponadto papierowy dokument dostawy stosowany przy przemieszczaniu poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze 

względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy ze względu na przeznaczenie – zostanie zastąpiony dokumentem w postaci 

elektronicznej (e-DD). Elektroniczny obieg dokumentów ma zwiększyć kontrolę 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001356
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administracji nad przemieszczanymi wyrobami, a w dalszej kolejności ograniczyć koszty 

działalności gospodarczej ponoszone przez przedsiębiorców. 

Projekt przewiduje też wyłączenie z zakresu definicji ubytków wyrobów 

akcyzowych – strat powstających podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich.    

   

Stan: 20.07.2018 r. – uchwalenie ustawy na posiedzeniu Sejmu. 

Co do zasady ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przepisy dotyczące zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w 

postaci elektronicznej (e-DD), zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 r. 

Link 

 

2. Rządowy projekt ustawy z dnia 20 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy – Ordynacja 

podatkowa 

 

Celem wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

jest przede wszystkim przeciwdziałanie procederowi sprzedaży producentom rolnym oleju 

napędowego lub innych paliw silnikowych niewiadomego pochodzenia, od którego nie 

został zapłacony podatek akcyzowy lub podatek VAT z tytułu sprzedaży a także używania 

przez producentów rolnych olejów przeznaczonych do celów opałowych jako olejów 

napędowych. 

Nowe regulacje wprowadzają ograniczenie zwrotu producentowi rolnemu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

w przypadku gdy organ podatkowy wydał w stosunku do tego producenta, decyzję 

ostateczną określającą zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku akcyzowego lub 

podatku od towarów i usług, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku 

naliczonego, lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług dotyczącą oleju napędowego, lub innego paliwa 

silnikowego w rozumieniu art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym, od którego nie został zapłacony w należnej wysokości podatek akcyzowy lub 

podatek VAT (w okresie poprzedzającym złożenie wniosku). 

W ocenie projektodawców wprowadzenie projektowanych przepisów powinno 

wpłynąć na dobieranie przez producentów rolnych wiarygodnych dostawców, a także 

unikanie zakupu paliwa po tzw. „okazyjnej cenie”, która znacznie odbiega od średnich cen 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2581
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obowiązujących na krajowym rynku paliw, co może wskazywać na jego nielegalne 

pochodzenie. 

 

Stan: 16.07.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Link 

 

3. Rządowy projekt ustawy z dnia 15 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo 

celne oraz ustawy o podatku akcyzowym 

 

W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie ograniczenia ilości paliwa, które 

może być przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów 

ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych do ilości 200 litrów w przypadku 

paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu mechanicznego oraz pojemnika 

specjalnego przeznaczenia.  

 Ponadto w projekcie pojawiają się również ograniczenia z zakresu podatku 

akcyzowego. Proponuje się wprowadzenie ograniczenia ilości paliwa, które może być 

przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów ze 

zwolnieniem z akcyzy z obecnie obowiązującego limitu 600 litrów do 200 litrów w 

przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu silnikowego. 

 Projektowana regulacja ma na celu ujednolicenie norm ilościowych paliw 

mogących być przedmiotem zwolnienia zarówno z należności celnych przywozowych, jak 

i akcyzy, a co za tym idzie wprowadzenie niezbędnej spójności pomiędzy przepisami 

celnymi i podatkowymi. Projektodawcy zastrzegają, iż ograniczenia w ilości paliw 

zwalnianych odpowiednio z należności przywozowych albo z akcyzy nie obowiązują w 

sytuacji, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych w tym zakresie stanowią inaczej. 

  

Stan: 30.03.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

Ustawa miała wejść w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. 

Link 

 

 

4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 

wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu 

towarów  

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310952
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310952
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308501


Przegląd zmian w podatkach 

 

14 

 

W projekcie zaproponowane zostało, aby przewóz towarów objętych pozycją CN 

2710 będących przedmiotem dostawy towarów wynikającej z koncesjonowanej 

działalności gospodarczej, dokonanej na stacjach paliw ciekłych był wyłączony z 

obowiązku przesłania do rejestru zgłoszenia, gdy przewóz tych towarów następuje 

bezpośrednio po dokonaniu tej dostawy i przewożonym towarom towarzyszy faktura 

dokumentująca tę dostawę bądź inny dokument potwierdzający wydanie towaru w 

ramach dostawy częściowej fakturowanej okresowo. Przewidziano również, że przewóz 

towarów objętych pozycją CN 2710 będących przedmiotem dostawy towarów 

bezpośrednio do statków powietrznych był wyłączony z obowiązku uzupełniania 

zgłoszenia o odbiorze towaru, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 

r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Wyłączenia te 

stanowić będą ułatwienia dla podmiotów gospodarczych. Z punktu widzenia celów ustawy 

ograniczenia szarej strefy, sprzedaż paliw na stacjach paliw oraz sprzedaż paliwa 

lotniczego nie stanowią ryzyka uszczupleń dochodów budżetu państwa. 

 

Stan: 18.07.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji 

publicznych. 

Rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Link 

 

5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 

zgłoszeń przewozu towarów 

 

W projekcie określony został sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji 

zgłoszenia oraz sposób uwierzytelniania zarejestrowanego użytkownika Platformy Usług 

Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Ponadto, określony został także sposób 

postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników w 

przypadku niedostępności rejestru. W projekcie określony został wzór dokumentu 

zastępującego zgłoszenie. 

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów 

z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania 

w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń. Zmiany w stosunku do obowiązującej 

regulacji wynikają z wprowadzenia obowiązku zgłaszania przewozów dokonywanych 

koleją oraz wywozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które są zagrożone brakiem 

dostępności na terenie RP. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312258
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Dla przewozów jednego rodzaju towaru, realizowanych jednym pociągiem, więcej 

niż jednym środkiem transportu kolejowego, przewidziana została możliwość przesyłania 

do rejestru zgłoszeń zgłoszenia zbiorczego, od jednego nadawcy towaru do jednego 

odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru. W przypadku tzw. sprzedaży 

obwoźnej, pozostawiono tak jak dotychczas możliwość dokonywania zgłoszenia w sposób 

zbiorczy (bez konieczności przesyłania pojedynczych zgłoszeń oddzielnie dla każdego 

odbiorcy. 

 

Stan: 18.06.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie Komisji Prawniczej. 

Rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Link 

 

 

6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 

towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania 

drogowego i kolejowego przewozu towarów 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa w art. 3 

ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 

przewozu towarów. Z uwagi na wnioski płynące z przeprowadzonych analizy przyjęto, że 

zasadnym jest objęcie towarów systemem monitorowania przewidzianym w ww. ustawie, 

celem ograniczenia możliwości wyłudzania podatku od towarów i usług oraz nieuiszczania 

podatku akcyzowego. W projektowanym rozporządzeniu wymienione zostały towary, 

które należy objąć systemem monitorowania przewozu towarów. 

Oczekiwany efekt projektowanej regulacji to utrzymanie poziomu eksportu olejów 

roślinnych na poziomie faktycznych dostaw wewnątrzwspólnotowych tego towaru. W 

przypadku zaś towarów w postaci alkoholu etylowego skażonego albo towarów 

zawierających w swym składzie ten produkt zwiększenie danych o przewozach w celu 

eliminowania szarej strefy oferującej „oczyszczony” alkohol etylowy do konsumpcji. 

 

Stan: 18.07.2018 r. – projekt rozporządzenia skierowano do podpisu ministra. 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

enumeratywnie wymienionych przepisów, które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

Link 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312257
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310751
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7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami 

akcyzy 

 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania 

wyrobów akcyzowych znakami akcyzy został sporządzony w związku z koniecznością 

dostosowania jego treści do zmienianych przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym. Ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym wprowadziła regulacje w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych 

kategorii wyrobów akcyzowych: 

– płynu do papierosów elektronicznych oraz  

– wyrobów nowatorskich. 

W stosunku do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich mają 

zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w 

tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania 

ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji 

podatkowych i terminów płatności akcyzy oraz importu.  

Ustawa przewiduje objęcie płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów 

nowatorskich obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy. 

 

Stan: 9.07.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.  

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Link 

 

8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2018 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków 

niektórych wyrobów akcyzowych 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy 

o podatku akcyzowym, od dnia 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać pozytywne stawki 

akcyzy na wyroby nowatorskie i płyny do papierosów elektronicznych. Opodatkowanie 

ww. wyrobów pozytywną stawką akcyzy rodzi również obowiązek rozliczania ich ubytków 

powstałych podczas magazynowania i przewozu, z wyłączeniem ich produkcji. 

Ponieważ płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie nie zostały 

wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, konieczna stała się zmiana techniczna w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie norm 

dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych, w zakresie norm 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313600
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dopuszczalnych ubytków określonych dla wyrobów akcyzowych niewymienionych w 

załączniku nr 2 ustawy opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Wysokość 

powyższych norm została ustalona w oparciu o właściwości fizykochemiczne wyrobów 

ropopochodnych ze szczególnym uwzględnieniem olejów smarowych. Dlatego tak 

określone normy dopuszczalnych ubytków nie są odpowiednie dla płynu do papierosów 

elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Jednocześnie z uwagi na bardzo 

zróżnicowany skład chemiczny i zróżnicowane parametry fizyczne tych wyrobów nie jest 

możliwe „sztywne” ustalenie wysokości norm dopuszczalnych ubytków dedykowanych dla 

płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. 

Proponuje się zmianę polegającą na wyłączeniu wyrobów nowatorskich i płynów 

do papierosów elektronicznych z zakresu obowiązywania ww. rozporządzenia (normy 

dopuszczalnych ubytków dla wyrobów niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa). 

 

Stan: 11.07.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie Komisji Prawniczej.  

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Link 

 

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312854
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Podatki dochodowe 
Weszła w życie 

 

1. Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa 

podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy 

opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 

listopada 2016 r. 

Weszła w życie 1 lipca 2018 r. 

 

Wielostronna konwencja podatkowa MLI (ang. Multilateral Instrument to Modify 

Bilateral Tax Treaties), docelowo zmieni przynajmniej kilkadziesiąt umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę. 

Wejście w życie konwencji MLI ma największe znaczenia dla podatników 

korzystających z optymalizacji podatkowych, w których wykorzystywane były umowy o 

UPO. Konwencja przewiduje wprowadzenie do tych umów specjalnej klauzuli przeciw 

unikaniu opodatkowania (klauzula PPT). Celem jest uszczelnienie międzynarodowego 

systemu podatkowego i przeciwdziałanie przerzucaniu zysków do bardziej atrakcyjnych 

podatkowo jurysdykcji. Klauzula generalna PPT (z ang. principal purpose test, czyli test 

głównego celu) nakazuje badać cel danej transakcji przed przyznaniem jakiejkolwiek 

umownej korzyści. Oznacza ona ogromne uprawnienia dla fiskusa, który szukając 

niedozwolonej optymalizacji, otrzyma szerokie możliwości do ewentualnej ingerencji w 

treść i cel umów między przedsiębiorcami. Wprowadzenie klauzuli PPT do umów o UPO 

ma ograniczyć możliwości korzystania z przywilejów danej umowy w sytuacji, gdy 

głównym celem lub jednym z głównych celów zawarcia transakcji lub utworzenia danej 

struktury było uzyskanie korzyści sprzecznych z przedmiotem lub celem odpowiednich 

postanowień umownych. Celem klauzuli jest też zagwarantowanie, aby przepisy umów 

nie były wykorzystywane w agresywnym planowaniu podatkowym i nie prowadziły do 

podwójnego nieopodatkowania dochodów. Klauzula ta będzie miała zastosowanie do 

podatników wprowadzających w życie skomplikowane schematy optymalizacyjne, na 

przykład z użyciem specjalnie do tego celu powoływanych spółek. 

 Link 

 

2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001369
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oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

Większość przepisów weszła w życie 19 lipca 2018 r. 

Zmiany dotyczące podatku od nieruchomości komercyjnych zaczną 

obowiązywać 1 stycznia 2019 r. 

 

Ustawa wprowadzi zmiany w zakresie przepisów: (1) dotyczących tzw. podatku 

od nieruchomości komercyjnych (minimalnego podatku od przychodów z budynków); 

(2) określających zasady opodatkowania wygranych w grach hazardowych; (3) 

określających uprawnienie do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów; (4) 

normujących zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od 

nabytych w drodze darowizny oraz spadku środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od 

spadków i darowizn; (5) dotyczących zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. 

programów motywacyjnych. Ponadto ustawa wprowadzi przepisy statuujące zwolnienia 

obejmujące: (1) kwoty umorzonego zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem 

mieszkaniowym, dokonanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie 

niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji 

bankom wypłaconych premii gwarancyjnych; (2) świadczenia z tytułu pomocy przyznanej 

na podstawie ustawy o świadku koronnym, ustawy o ochronie i pomocy dla 

pokrzywdzonego i świadka, a także inne świadczenia o podobnym charakterze.  

Link 

 

Projekty 

 

1. Rządowy projekt ustawy z dnia 16 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 

 

Projektowana ustawa zakłada wprowadzenie zmian w ustawie o podatku 

dochodowym od osób fizycznych polegających na nałożeniu na organ podatkowy 

obowiązku udostępnienia zeznania, co oznacza, że obok funkcjonujących obecnie 

sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika wprowadzona zostanie usługa 

polegająca na wypełnieniu zeznania przez KAS, bez konieczności składania wniosku przez 

podatnika.  

Przygotowane zeznanie będzie udostępniane podatnikowi na Portalu Podatkowym 

z dniem 15 lutego (po zakończeniu roku podatkowego). Podatnik uzyska dostęp do tego 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001291
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zeznania po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym lub danymi autoryzacyjnymi 

(dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów z poszczególnych pozycji informacji 

od płatników). Podatnicy będą składać zeznanie w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia. 

Zeznanie przygotowane przez KAS podatnik będzie mógł: a) zweryfikować i 

zaakceptować bez zmian, b) poprawić w wyniku dokonanej weryfikacji (np. wysokość 

kosztów uzyskania przychodów), c) uzupełnić o dane, których nie posiada KAS, np. ulgi 

podatkowe, d) odrzucić i rozliczyć się w inny dostępny sposób.  

Jeżeli podatnik nie podejmie działań – zeznanie udostępnione przez urząd zostanie 

uznane za zaakceptowane przez podatnika z końcem okresu rozliczeniowego. 

 

Stan: 17.07.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie opiniowania.  

Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Link 

 

2. Rządowy projekt ustawy z dnia 15 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 

 

Projektowana ustawa w ramach działań upraszczających i uszczelniających system 

podatków dochodowych przewiduje m.in.: 

1) [zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych] Projekt przewiduje podniesienie 

progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia 

dokumentacji cen transferowych. W efekcie, skutkuje to znaczącym zmniejszeniem 

obowiązków dla większości podatników, a w szczególności dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców. Zmianie ulega też sam mechanizm określenia progów, który będzie dużo 

łatwiejszy w stosowaniu.  

2) [wydłużenie terminów] Wydłuża się terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu 

lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych 

z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Z kolei termin na sporządzenie 

grupowej dokumentacji cen transferowych będzie jeszcze dłuższy i wyniesie 12 miesięcy 

po zakończeniu roku podatkowego. 

3) [ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne] Wprowadza się możliwość realizacji 

obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych poprzez wykorzystanie 

w tym celu bezpośrednio dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym 

również w języku angielskim. W efekcie podatnicy, którzy otrzymują taką dokumentację 

z grupy nie będą zobowiązani do sporządzenia jej we własnym zakresie. Dodatkowo, 

wprowadza się dwa nowe zwolnienia dokumentacyjne, obejmujące transakcje 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313900
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kontrolowane, które w całości nie stanowią przychodu lub kosztów uzyskania przychodów 

oraz transakcje kontrolowane, które których cena została ustalona w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4) [ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD] Zmianie 

ulegają elementy lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, tak aby 

odzwierciedlały one wymogi wynikające z wytycznych OECD.   

5) [wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń] Wprowadza się uproszczone 

rozwiązania (ang. safe harbours), których zastosowanie przez podatnika skutkuje 

uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową. Skorzystanie z takiego rozwiązania z 

jednej strony zapewnia podatnikom ochronę przez zakwestionowaniem ceny przez organ 

podatkowy, a z drugiej strony podatnik zostanie zwolniony w dużym stopniu z obowiązków 

dokumentacyjnych w tym zakresie. Takie rozwiązania są przewidziane dla dwóch 

rodzajów transakcji, tj. pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej. 

6) [kompleksowe uregulowanie zasady ceny rynkowej] Wprowadzane rozwiązania 

umożliwiają zastosowanie, w uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienione w 

ustawie metod, w tym technik wyceny, do określania przychodów lub kosztów uzyskania 

przychodów podatnika z transakcji kontrolowanych, co umożliwi organom podatkowym 

efektywniejszą weryfikację zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z 

warunkami rynkowymi.  

7) [warunki stosowania korekty cen transferowych] Wprowadza się jednoznaczną 

regułę, że korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania 

przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy – o ile spełnione są warunki 

wskazane w przepisie. 

8) [doprecyzowanie niektórych instrumentów weryfikacji cen transferowych] 

Dotychczasowe uprawnienie organu podatkowego do uwzględnienia całokształtu 

warunków, na jakich prowadzą działalność podmioty powiązane poprzez uznanie, że w 

określonych warunkach dana transakcja nie zostałaby zawarta (ang. non-recognition) lub 

zostałaby zawarta inna (ang. recharacterization), wywodzone z brzmienia 

obowiązującego art. 11 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 25 ust. 1 ustawy o PIT zostało we 

wprowadzanych regulacjach doprecyzowane. Doprecyzowanie funkcjonowania tych 

instrumentów stanowi wdrożenie wytycznych OECD w zakresie zapobiegania erozji 

podstawy opodatkowania oraz przerzucaniu zysków (ang. BEPS). 

9) [nowoczesne raportowanie cen transferowych] Zastąpienie obowiązku składania 

przez podatników sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP prostszym i bardziej przyjaznym dla 

podatników raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R), który 

jednocześnie zapewni większą efektywność typowania podatników do kontroli. 
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10) [ujednolicenie pojęć i definicji] Wszystkie przepisy dotyczące cen transferowych 

zostaną umieszczone w jednym nowym rozdziale. Jednocześnie, wprowadza się ok. 10 

kluczowych definicji legalnych w celu ograniczenia potencjalnych sporów 

interpretacyjnych, które w przeszłości dotyczyły np. pojęcia transakcji.  

 

Stan: 16.07.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji publicznych.  

Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Link 

 

 

3. Rządowy projekt ustawy z dnia 25 kwietnia 2018 r. o firmach inwestujących 

w najem nieruchomości 

 

Projektowana ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości ma na celu 

zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w 

sektorze rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem oraz zwiększenie zaangażowania 

instytucjonalnego oraz prywatnego kapitału krajowego na tym rynku. 

Proponuje się wprowadzenie do polskiego porządku prawnego statusu firmy 

inwestującej w najem nieruchomości (F.I.N.N.), na wzór funkcjonujących w Unii 

Europejskiej podmiotów typu REIT, będącej spółką akcyjną. Głównym przedmiotem 

działalności F.I.N.N. będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych. 

 Istotę wprowadzanego szczególnego statusu F.I.N.N. stanowi zapewnienie 

preferencji w podatku dochodowym od osób prawnych (podatku CIT) jak i w podatku 

dochodowym od osób fizycznych (podatku PIT). Preferencje podatkowe przewidziane są 

zarówno dla firm inwestujących w najem nieruchomości oraz spółek od nich zależnych, 

jak i dla inwestorów (akcjonariuszy) F.I.N.N. 

 W przypadku firmy inwestującej w najem nieruchomości, korzystne podatkowo 

warunki do inwestowania polegałyby na odroczeniu obowiązku w podatku CIT z tytułu 

uzyskanych dochodów m.in. z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia takich 

nieruchomości – do czasu wydatkowania ich równowartości na wypłatę dywidendy na 

rzecz inwestorów (akcjonariuszy). Ponadto wprowadzana jest 8,5% stawka podatku CIT 

od dochodów F.I.N.N. z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych. Z kolei spółki zależne 

od F.I.N.N. będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku CIT z tytułu 

dochodów uzyskanych z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia nieruchomości 

mieszkalnych, pod warunkiem wypłaty w określonym terminie dywidendy na rzecz 

F.I.N.N. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313855


Przegląd zmian w podatkach 

 

23 

 

 Ponadto w projekcie ustawy proponuje się zwolnienie z opodatkowania podatkiem 

dochodowym dochodów osiąganych z inwestycji kapitałowych w spółkę akcyjną typu 

F.I.N.N. Zwolnienie będzie miało zastosowanie zarówno w przypadku inwestorów 

będących podatnikami podatku CIT, jak i podatku PIT. 

 

Stan: 17.07.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji publicznych.  

Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Link 

  

4. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (druk nr 2414) 

 

Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - zniesienia opodatkowania zarówno od 

przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne na rachunkach bankowych, jak i 

przychodów uzyskiwanych z inwestycji kapitałowych. 

Stan: 11.04.2018 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu. 

Wejście ustawy w życie przewidziane jest po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Link 

 

5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie 

pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa w art. 

14 ust. 3 do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. 

Rozporządzenie określa m.in. warunki udzielania pomocy publicznej w formie zwolnienia 

podatkowego. 

Proponuje się m.in. wprowadzenie warunku uzyskania zwolnienia podatkowego po 

spełnieniu kryteriów jakościowych, na podstawie których weryfikuje się wpływ inwestycji 

na rynek lokalny i krajowy pod kątem społeczno-ekonomicznym. Proponuje się także 

wprowadzenie przejrzystej zasady: decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego 

wydawana na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat – im wyższa intensywność 

pomocy publicznej w regionie dozwolona przez Unię Europejską tym dłuższy okres 

zwolnienia. Jeżeli w dniu wydania decyzji o wsparciu teren, na którym ma być 

zlokalizowana nowa inwestycja jest położony w granicach specjalnej strefy ekonomicznej 

decyzja o wsparciu będzie wydawana na okres 15 lat.  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310958
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2414
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Spółki zarządzające staną się głównym punktem kontaktu w regionie w ramach 

systemu obsługi inwestora one stop shop oraz regionalnym punktem kontaktu w zakresie 

pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowej. 

Zadanie związane z obsługą inwestorów korzystających z pomocy publicznej będzie 

realizowane przez spółki zarządzające przy ścisłej współpracy z lokalnymi jednostkami i 

przy wsparciu MPiT i PAIH. 

 

Stan: 24.05.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania. 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Link 

 

6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie 

zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów 

uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych 

 

Zgodnie z umowami offsetowymi, polskie podmioty jako beneficjenci, nieodpłatnie 

otrzymują środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w postaci technologii, 

licencji i know-how oraz prawa do korzystania z tych wartości, usługi szkoleniowe w 

zakresie wykorzystywania otrzymanych środków i wartości, a także bezzwrotne wsparcie 

finansowe, pozostające w związku z produkcją lub handlem bronią, amunicją lub 

materiałami wojennymi, pod warunkiem, że produkty te przeznaczone zostaną wyłączenie 

na cele wojskowe. Wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń stanowi przychód na 

podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, oraz art. 14 ust. 2 ustawy o PIT, zaś otrzymane 

przez podatników środki pieniężne stanowią, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT oraz 

art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychód tych podatników. Konieczność poniesienia obciążeń 

z tytułu podatku dochodowego stanowi istotną przeszkodę, uniemożliwiającą skorzystanie 

z możliwości nieodpłatnego pozyskania przez polskie podmioty nowoczesnych maszyn, 

urządzeń, licencji, technologii i innych wartości niematerialnych. 

Autorzy rozporządzenia proponują wykorzystanie przez Ministra Finansów 

instytucji zaniechania poboru podatku, o której mowa w art. 22 ustawy – Ordynacja 

podatkowa dla dochodów uzyskiwanych przez polskie podmioty jako beneficjentów umów 

offsetowych, w związku z otrzymaniem nieodpłatnie środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych w postaci technologii, licencji i know-how oraz prawa do 

korzystania z tych wartości, usług szkoleniowych w zakresie wykorzystywania 

otrzymanych środków i wartości, a także bezzwrotne wsparcie finansowe, pozostające w 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12311957
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związku z produkcją lub handlem bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, pod 

warunkiem, że produkty te przeznaczone zostaną wyłączenie na cele wojskowe. 

 

Stan: 4.07.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania. 

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. 

Zaniechanie dotyczyć będzie dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 

grudnia 2019 r. 

Link 

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312651
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Pozostałe 
Weszła w życie 

 

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 

energii oraz niektórych innych ustaw 

Weszła w życie 14 lipca 2018 r. 

Przepisy wpływające na wymiar podatku od nieruchomości weszły w życie 

z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 30 czerwca 2018 r., 

z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. 

 

Celem ustawy jest – w pierwszej kolejności – zapewnienie zgodności przepisów 

ustawy OZE z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Dodatkowo, ustawa ma 

zapewnić zgodność przyjętych w niej definicji z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii 

ze źródeł odnawialnych. Ponadto, wprowadzane przepisy mają umożliwić usunięcie 

powstałych wątpliwości interpretacyjnych ustawy OZE.  

Wśród zaproponowanych rozwiązań, mających służyć realizacji celu jakim jest 

15% udział energii OZE w końcowym zużyciu energii brutto, zgodnie z przyjętymi 

zobowiązaniami międzynarodowym, znalazły się m.in. propozycje z zakresu podatków. 

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii ma np. przywrócić możliwość 

jednolitego opodatkowania elektrowni wiatrowych. Zgodnie z ustawą podatek od 

nieruchomości ma być naliczany od części budowlanej, nie zaś od całości instalacji i 

elementów takich jak np. turbina wiatrowa. 

Na gruncie znowelizowanych przepisów wprowadzanie energii elektrycznej do sieci 

przez prosumenta będzie co do zasady opodatkowane VAT. Dodatkowo, prosument 

dokonujący odpłatnej dostawy energii co do zasady będzie zobowiązany do 

udokumentowania takiej transakcji fakturą VAT i będzie musiał dokonać stosownej 

rejestracji jako podatnik VAT, składać deklaracje VAT oraz pliki JPK. 

Link 

 

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001276
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2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie 

zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy 

sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej 

Weszło w życie 13 lipca 2018 r. 

 

Zgodnie z projektem podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych, 

nabywający w drodze umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualne, nie będą 

zobligowani do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Uwzględniając wynikającą 

z art. 32 Konstytucji zasadę równości wobec prawa zaniechanie podatku będzie dotyczyło 

wszystkich podatników dokonujących obrotu walutami wirtualnymi, bez względu na liczbę 

dokonanych czynności i wartość przedmiotu transakcji.  

Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do umów sprzedaży i 

zamiany dokonanych od dnia 13 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.  

Jak wskazują projektodawcy, czasowy charakter rozwiązania pozwoli na dokonanie 

pogłębionej analizy zjawiska walut wirtualnych i przygotowanie rozwiązań systemowych 

normujących tę przestrzeń gospodarczą, w tym także w kontekście podatkowym. 

Link 

 

 

Projekty 

 

1. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 

niektórych innych ustaw 

 

Propozycje zawarte w nowelizacji łączą się z regulacjami wprowadzonymi ustawą 

z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania 

wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Proponowane zmiany 

obejmują przepisy dotyczące blokad rachunku podmiotu kwalifikowanego. Do tej kategorii 

należą: zapewnienie spójności systemowej w zakresie blokad na krótki okres (do 72 

godzin), wprowadzenie jednoznacznych i szczegółowych przepisów o informowaniu 

podmiotu kwalifikowanego o blokadzie przez bank w trybie wnioskowym oraz zmiany 

doprecyzowujące przepisy o przedłużeniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanemu. 

Obok argumentów o zapewnieniu spójności systemowej w zakresie blokad na 

krótki okres, autorzy ustawy wskazują na kwestię np. informowania przez bank lub 

spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (SKOK) o żądaniu blokady na wniosek 

podmiotu kwalifikowanego. W aktualnym stanie prawnym pojawiły się wątpliwości czy i 

w jakim zakresie bank lub SKOK może przekazać informację o blokadzie podmiotowi 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001346
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kwalifikowanemu. Ponadto zakłada się objęcie definicją rachunku podmiotu 

kwalifikowanego także rachunku lokaty terminowej podmiotu kwalifikowanego oraz 

rachunku VAT. Zmiana ta zmierza do zwiększenia skuteczności analizy ryzyka. Projekt 

zawiera także zmiany dostosowawcze związane z wprowadzeniem mechanizmu 

podzielonej płatności (split payment). Doprecyzowano niektóre rozwiązania dotyczące 

tego mechanizmu: wyłączenie obciążenia rachunku VAT, jeżeli rachunek odbiorcy jest 

prowadzony przez zagraniczny bank lub instytucję kredytową, która nie działa w formie 

oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, a więc nie podlega Prawu bankowemu 

czy umożliwienie wyłączenia od odpowiedzialności solidarnej firm faktoringowych w 

określonej sytuacji. W celu zwiększenia sprawności systemu split payment zakłada się 

możliwość wykorzystania kanału STIR do przesyłania przez naczelnika urzędu skarbowego 

bankowi lub SKOK-owi informacji o postanowieniu o uwolnieniu środków z rachunku VAT. 

W ustawie o podatku od towarów i usług zaproponowano także zmiany mające na 

celu zapewnienie większej kompletności i czytelności tzw. Black List (m. in.: 

uwzględnianie odmów rejestracji w wyniku decyzji, wpisywanie wzmianki o dacie 

wykreślenia z rejestru VAT z powodu zaprzestania działalności lub śmierci podatnika, 

uwzględnianie kompletnych podstaw przywrócenia). Zmiany w tym zakresie będą 

stanowić wsparcie przedsiębiorców w prawidłowym wykonywaniu obowiązków 

podatkowych m.in. poprzez możliwość weryfikacji rzetelności działania swoich 

kontrahentów. 

 

Stan: 13.07.2018 r. – Senat nie wniósł poprawek. 

Wejście ustawy w życie przewidziane jest po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Link 

 

 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym 

 

Autorzy ustawy w toku procesu legislacyjnego wskazywali na potrzebę 

doprecyzowania zasad opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w 

związku z posadowieniem infrastruktury służącej do przesyłania lub dystrybucji płynów, 

pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, a także na 

konieczność doprecyzowania przedmiotu opodatkowania i sposobu jego klasyfikacji 

poprzez wskazanie, iż posadowienie ww. infrastruktury na gruntach nienależących do 

przedsiębiorstw, w skład których wchodzi ta infrastruktura, nie zmienia sposobu 

opodatkowania tych gruntów. 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2626
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Skutkiem ustawy ma być uporządkowanie i ujednolicenie, w skali kraju, kwestii 

opodatkowania gruntów, na których posadowiona jest infrastruktura służąca do 

przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz 

infrastruktura telekomunikacyjna. Organy podatkowe nie będą miały możliwości 

dowolnego interpretowania przepisów podatkowych. Zapobiegnie to odmiennej wykładni 

przepisów w poszczególnych gminach.  

Nowe rozwiązania zmierzają również do ochrony interesów odbiorców usług 

sieciowych, a zwłaszcza odbiorców energii, przed wzrostem opłat za świadczone na ich 

rzecz usługi telekomunikacyjne lub usługi dystrybucji lub przesyłania płynów, pary, gazów 

lub energii. Koszty podatków lokalnych związanych z posadowieniem infrastruktury 

służącej do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz 

infrastruktury telekomunikacyjnej na gruntach znajdują bowiem swoje odzwierciedlenie 

w taryfach lub cennikach przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie dostarczania 

wody, energii, gazu, paliw czy odprowadzenia ścieków oraz usługi w zakresie 

telekomunikacji. 

 

Stan: 20.07.2018 r. – uchwalono ustawę na posiedzeniu Sejmu. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Link 

 

3. Rządowy projekt ustawy z dnia 4 lipca 2018 r. – Ordynacja podatkowa 

 

Przedmiotowy projekt został opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego 

Prawa Podatkowego, zgodnie z § 8 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 

października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji 

Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, na podstawie kierunkowych założeń nowej 

ordynacji podatkowej przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 13 października 2015 r. 

Poniżej przegląd wybranych unormowań nowej Ordynacji: 

Zasady ogólne prawa podatkowego  

W projektowanych przepisach zostanie zapewniona zgodność między zasadami 

ogólnymi prawa podatkowego i zasadami ogólnymi skatalogowanymi w Prawie 

przedsiębiorców.  

Prawo do informacji i wsparcia  

W proponowanych przepisach wskazano na sposoby udzielania podatnikom przez 

organy podatkowe informacji i wsparcia. Udzielane informacje mają dotyczyć praw i 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Informacje i wsparcie udzielane 

będą na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2668
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Skarbowej. Proponowane rozwiązanie ma zapewnić powszechny dostęp do informacji 

podatkowej, co przełoży się bezpośrednio na zwiększenie stopnia znajomości przepisów 

prawa podatkowego przez podatników, a tym samym ograniczy ilość popełnianych błędów w 

samoobliczeniu podatku. Zwiększenie świadomości podatkowej wśród podmiotów 

rozliczających należne podatki ma spowodować zmniejszenie liczby interpretacji 

indywidualnych, a w konsekwencji kosztów wiążących się z obsługą wniosków.  

Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej  

Proponuje się, aby podstawowe zagadnienia z zakresu komunikacji elektronicznej były 

ujęte w odrębnym rozdziale, w części ogólnej projektowanego aktu prawnego, co przyczyni 

się do uporządkowania przedmiotowego zagadnienia w nowym akcie prawnym. W tym 

rozdziale uregulowano podstawowe zasady związane z komunikacją elektroniczną pomiędzy 

organami podatkowymi i podatnikami. 

Zmodyfikowano zasadę pisemności załatwiania spraw podatkowych, w sposób 

niebudzący wątpliwości, że pismo to również pismo w postaci elektronicznej. Zmodyfikowano 

obecnie obowiązujące rozwiązanie niejednoznacznie zobowiązujące profesjonalnego 

pełnomocnika do posiadania adresu elektronicznego i posługiwania się tym adresem w 

kontaktach z organem podatkowym. W projektowanym akcie zobowiązuje się 

profesjonalnych pełnomocników do komunikacji elektronicznej z organami podatkowymi. 

Proponuje się również, by ten sam obowiązek spoczywał również na podmiotach będących 

użytkownikami portalu, zarejestrowanymi użytkownikami konta ePUAP oraz prowadzących 

działalność gospodarczą, z wyłączeniem jednakże podmiotów wykonujących działalność 

gospodarczą, z której przychody (dochody) opodatkowane są ryczałtem od przychodów 

ewidencjonowanych lub kartą podatkową.  

W przygotowanym projekcie składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej jest co do zasady uprawnieniem podmiotów zobowiązanych. Zrezygnowano z 

obecnie obowiązujących rozwiązań różnicujących zasady składania deklaracji do 

państwowych, czy samorządowych organów podatkowych.  

W projektowanych przepisach zostaną uporządkowane kwestie reprezentacji i 

pełnomocnictw, przy uwzględnieniu potrzeby dokonania uproszczeń dla przedsiębiorców w 

tym zakresie. 

Tajemnica skarbowa  

Proponowane rozwiązania w zakresie tajemnicy skarbowej będą korzystniejsze niż 

dotychczas obowiązujące, albowiem są ukierunkowane w większym stopniu na uszczelnienie 

danych i innych informacji objętych tajemnicą skarbową, a w szczególności chronić będą 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa na takim samym poziomie, jak dane 

objęte tajemnicą bankową. Ma to doprowadzić do poprawy relacji między zobowiązanymi i 

organami podatkowymi, wzmocni pozycję zobowiązanych wobec organów podatkowych. W 
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projektowanych przepisach zostanie uwzględniona potrzeba wymiany informacji między 

organami państwa (w szczególności zapewnienia dostępu rejestrowi CEIDG do określonych 

danych gromadzonych w CRP KEP w celu skrócenia postępowań administracyjnych i 

podatkowych z uwzględnieniem ograniczeń technicznych). 

Deklaracje  

Wprowadza się rozwiązanie zgodnie z którym deklaracja rzetelna i niewadliwa stanowi 

dowód tego, co wynika z zawartej w niej treści. Deklaracja uzyskuje zatem moc dowodową 

dokumentu urzędowego. Oznacza to, że wprowadza się generalną zasadę, że każda 

deklaracja korzysta z ochrony prawnej. Stanowi to realizację zasady ogólnej prawa 

podatkowego, zgodnie z którą domniemywa się rzetelność zobowiązanego, chyba że jest 

powód, aby uważać inaczej. Projekt przewiduje zasadę umożliwiającą stronie postępowania 

podatkowego w pierwszej instancji dokonanie korekty deklaracji podatkowej, w zakresie 

objętym postępowaniem podatkowym, przed ewentualnym wydaniem decyzji podatkowej. W 

konsekwencji skorzystanie przez stronę z takiej możliwości przyczyni się do przyśpieszenia 

załatwiania spraw. W przypadku skorygowania deklaracji przez stronę postępowania i 

niekwestionowania takiej korekty przez organ podatkowy prowadzący postępowanie 

podatkowe, zakończenie postępowania nie nastąpi poprzez wydanie decyzji wymiarowej. 

Oczekiwane efekty mają być korzystne zarówno dla zobowiązanych jak też dla organów 

podatkowych. Przyjęcie proponowanego rozwiązania ma spowodować uproszczenie 

postępowania podatkowego poprzez zmniejszenie czynników władczych organu podatkowego 

oraz zwiększenie znaczenia samoobliczenia podatku przez zobowiązanego. 

Przedawnienie  

W nowej ordynacji podatkowej wprowadzono instytucje przedawnienia wymiaru i 

przedawnienia poboru. W ramach pierwszego rodzaju przedawnienia określono czas na 

doręczenie zobowiązanemu decyzji przez organ I instancji. Przedawnienie poboru wyznacza 

natomiast czas na wyegzekwowanie należnego podatku. Wprowadzenie realnych limitów 

czasowych, w których organy będą mogły prowadzić wymiar i pobór podatkowy ma na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa prawnego podatników. Zawieszenie biegu terminu 

przedawnienia będzie następować tylko z przyczyn obiektywnych, niezależnych od organu 

podatkowego, takich jak m.in.: śmierć zobowiązanego, śmierć przedstawiciela ustawowego 

zobowiązanego, utraty przez zobowiązanego lub jego przedstawiciela ustawowego zdolności 

do czynności prawnych, wystąpienie do innego organu lub sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia 

wstępnego, od którego rozstrzygnięcia uzależnione jest wydanie decyzji wymiarowej przez 

organ podatkowy. W projektowanych regulacjach wyeliminowano z katalogu przesłanek 

powodujących zawieszenie biegu terminu przedawnienia wszczęcie postępowania w sprawie 

o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, a także wyeliminowano możliwość nadania rygoru 

natychmiastowej wykonalności w oparciu o przesłankę z art. 239b § 1 pkt 4 o.p., tj. gdy 
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okres do upływu przedawnienia jest krótszy niż 3 miesiące. Wprowadzenie proponowanych 

rozwiązań spowodowuje zwiększenie zaufania podmiotów do organów podatkowych w wyniku 

ograniczenia i uproszczenia przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia, które 

obecnie są przedmiotem wielu sporów w ramach toczących się postepowań. 

Wprowadzono dwa okresy przedawnienia wymiaru tj. 3 i 5 lat. Przyjęto przy tym 

zasadę, iż prawo do wymiaru wygasa po upływie 3 lat (będzie miał zastosowanie przede 

wszystkim do podatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), z 

wyjątkiem sytuacji wyliczonych enumeratywnie i określonych w przepisach regulujących 

przedmiotową kwestię. 

Wprowadzenie 3-letniego okresu przedawnienia dotyczącego wymiaru dla tzw. spraw 

nieskomplikowanych tj. m.in. nie dotyczących działalności gospodarczej spowoduje, że dla 

zdecydowanej większości podatników przedawnienie nastąpi znacznie szybciej niż dziś, bo 

już po trzech latach. 

Wprowadzenie natomiast 5-letniego okresu przedawnienia wymiaru należności 

podatkowych związanych z działalnością gospodarczą umożliwi jego przeprowadzenie bez 

ryzyka uszczerbku dla wpływów do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, 

gdyż co do zasady nie zmienia się okres na zakończenie procedowania w tego typu sprawach. 

Wprowadzenie tych rozwiązań spowoduje zwiększenie zaufania do organów państwa, a co 

najważniejsze zwiększy efektywność organów podatkowych, w tym w obszarach istotnych, 

wpływających na lukę podatkową tj. identyfikacji i likwidacji oszustw podatkowych 

występujących w obszarze związanym z działalnością gospodarczą. 

Nadpłata i zwrot podatku 

W projektowanej ustawie uproszczono definicję nadpłaty, a także uwzględniono 

element bezpodstawnego wzbogacenia, jako przesłankę, której zaistnienie eliminuje 

możliwość zwrotu nadpłaty. Organ podatkowy będzie mógł odmówić dokonania zwrotu 

należności jeśli wykaże, że w wyniku zwrotu tej kwoty nastąpi bezpodstawne wzbogacenie. 

Wprowadzenie tego rozwiązania uwzględnia orzecznictwo TSUE. Uregulowanie tej kwestii 

doprowadzi do eliminacji wątpliwości w zakresie istnienia obowiązku weryfikacji, czy podmiot 

ubiegający się o zwrot nadpłaty poniósł ciężar ekonomiczny podatku. 

We wprowadzonych rozwiązaniach organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydawania 

decyzji, chyba że nadpłata została określona w nieprawidłowej wysokości w deklaracji lub 

wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Proponuje się więc regułę bezdecyzyjnego zwrotu nadpłaty. 

Organ podatkowy ma obowiązek bezdecyzyjnego zwrotu nadpłaty także w każdym innym 

przypadku, gdy stwierdzi jej istnienie np. po zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności 

decyzji, ale również gdy nastąpi to w ramach czynności sprawdzających, czy kontroli 

podatkowej. Przyjęte rozwiązanie stanowi realizację postulatu zwrotu nadpłaty w możliwie 
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uproszczonej procedurze. Przyjęcie zaproponowanych regulacji w tym zakresie uprości, a co 

najistotniejsze, przyspieszy rozpatrywanie spraw w tym zakresie. 

W projektowanych przepisach przyznano oprocentowanie nadpłat w sytuacji, w której 

wynika ona z niezgodności przepisów prawa krajowego z przepisami prawa Unii Europejskiej 

i która została usunięta w wyniku nowelizacji przepisów prawa krajowego. Nie powinno mieć 

znaczenia, czy zmiana taka wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 

czy na skutek działania innych okoliczności np. zastrzeżeń Komisji Europejskiej. Rozwiązanie 

to jest istotne z uwagi na zasadę równego traktowania podatników. 

Ulgi w spłacie  

Proponuje się wprowadzenie możliwości umorzenia podatku przed upływem terminu 

jego płatności, a po jego konkretyzacji w deklaracji podatkowej lub decyzji. Określono 

niezbędne elementy jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie ulgi w spłacie, co będzie 

praktyczną wskazówką dla zobowiązanego do prawidłowego jego sporządzenia i w 

konsekwencji powinno wpłynąć na przyśpieszenie rozpatrywania podań w tym zakresie. 

Załatwianie spraw 

Uprawniono stronę do wniesienia ponaglenia na przewlekłość ex post, tj. w celu 

ustalenia istnienia przewlekłości według stanu z daty jego wniesienia, co dla strony może 

okazać się potrzebne dla ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Proponowanym nowym 

środkiem procesowym jest „zobowiązanie” przewlekle działającego organu do załatwienia 

sprawy w wyznaczonym terminie. Tylko w sytuacji, gdy wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe 

okoliczności faktyczne lub nowe dowody, wymagające odpowiednio dłuższego postępowania, 

nieznane w momencie wyznaczania terminu, organ wyższego stopnia będzie mógł wyznaczyć 

termin odpowiednio dłuższy. Skrócono do 14 dni termin rozpatrzenia ponaglenia. 

Wprowadzone rozwiązanie pogłębi zaufanie do organów podatkowych. 

Wszczęcie postępowania  

Proponuje się uprawnienie organu podatkowego do niewszczynania oraz umarzania 

wszczętego z urzędu postępowania, jeżeli spodziewana kwota uszczuplenia nie przekracza 

ustawowo określonego limitu kwotowego. W zakresie podatków pobieranych przez 

samorządowe organy podatkowe, gdzie zazwyczaj wymierzane są niższe kwoty zobowiązań 

oraz inaczej mogą kształtować się koszty postępowania, proponuje się uprawnić radę gminy 

do obniżenia ustawowo określonego limitu bagatelności. Przyjęcie proponowanego 

rozwiązania przyczyni się do zwiększenia efektywności organów podatkowych w wyniku 

przesunięcia działań na najpoważniejsze, z punktu widzenia budżetu państwa, sprawy 

podatkowe. 

Umowa podatkowa 

Ustanowiono prawną podstawę do konsensualnego rozwiązywania sporów 

podatkowych poprzez zawarcie w nowej ordynacji podatkowej normy kompetencyjnej dla 
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organów podatkowych do zawierania umów z podatnikami oraz określenie w przepisach 

formy procesowej i skutków prawnych takich porozumień. 

Norma kompetencyjna przewiduje, że umowa może zostać zawarta w szczególności 

w przypadku trudnych do usunięcia wątpliwości co do stanu faktycznego w sprawie. Katalog 

obszarów możliwych uzgodnień jest otwarty (niewyczerpujący). Umowy podatkowe będą 

zawierane po przeprowadzeniu uzgodnień między podatnikiem a organem podatkowym i 

dokumentowane protokołem, stwierdzającym m.in. zakres i treść dokonanych uzgodnień. 

Umowa będzie mogła zostać zawarta w dowolnej procedurze podatkowej. 

Proponowane rozwiązanie pozwoli zwiększyć efektywność prowadzonych sporów 

podatkowych poprzez wygaszenie części z nich, ograniczenie kosztów postępowań, w tym 

kosztów procesowych. Nastąpi również zmniejszenie współczynnika zaskarżalności decyzji 

podatkowych przez odwołania i skargi do sądów administracyjnych, a w konsekwencji 

zmniejszenie obciążeń dla organów odwoławczych oraz sądów. Wprowadzenie przedmiotowej 

procedury zapewnieni również dobrowolne wykonanie przez podatnika - stronę zobowiązania 

podatkowego wynikającego z decyzji opartej na umowie i zwiększenie prawdopodobieństwa 

realizacji zobowiązań podatkowych w przyszłości. 

Mediacja  

Jako mechanizm procesowy ułatwiający komunikację między organem podatkowym 

(pracownikiem działającym z jego upoważnienia) a podatnikiem, zostanie wprowadzona 

mediacja podatkowa – procedura rozwiązywania sporów z udziałem pośrednika - mediatora. 

Jej wszczęcie będzie możliwe na każdym etapie tego postępowania (tj. w I lub w II instancji). 

Strony będą dokonywać swobodnego, wspólnego wyboru mediatora z listy 

prowadzonej przez Szefa KAS. Wynik 9 mediacji będzie dokumentowany w protokole 

zawierającym m.in. informację o treści umowy lub jej braku. Proponowane rozwiązanie 

pozwoli osiągnąć efekty wskazane powyżej w stosunku do umów. Równocześnie da ono 

lepsze zrozumienie prawnych i faktycznych uwarunkowań (aspektów) sprawy, spowoduje 

zmniejszenie napięć towarzyszących sporom - konfliktom, wypracowanie lepszego 

nastawienia uczestników sporów do siebie nawzajem, nawet w przypadku niezawarcia 

umowy. 

Uproszczone postępowanie podatkowe  

Proponuje się stworzyć model postępowania uproszczonego. Fundamentem 

postępowania uproszczonego powinien być brak postanowienia o wszczęciu, brak 

zawiadomienia o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału 

dowodowego oraz niesporządzanie uzasadnienia wydanej w tym trybie decyzji, które będzie 

konieczne tylko na żądanie strony wniesione już po doręczeniu decyzji. Termin do wniesienia 

odwołania będzie liczony dopiero od dnia doręczenia stronie uzasadnienia decyzji. 

Zastosowanie trybu uproszczonego wymaga bezwzględnie zgody lub wniosku strony. Ten 



Przegląd zmian w podatkach 

 

35 

 

nowy tryb procedowania przyczyni się do szybszego rozstrzygnięcia sprawy w zamian za 

rezygnację z pewnych gwarancji procesowych oraz zwiększy koncentrację zasobów organów 

podatkowych na sprawach trudnych, co daje pole do poprawy jakości i terminowości ich 

działania. 

Interpretacje i informacje dotyczące przepisów prawa podatkowego 

Chcąc ujednolicić interpretacje dotyczące lokalnego prawa podatkowego proponuje się 

upoważnić do tego jeden podmiot – Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Oznacza to 

wprowadzenie jednolitych zasad w odniesieniu do całości interpretacji przepisów prawa 

podatkowego niezależnie od tego, czy dany podatek stanowi dochód budżetu państwa czy 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Proponuje się możliwość występowania przez uprawniony organ do wydawania tego 

rodzaju interpretacji z pytaniem prawnym do Naczelnego Sądu Administracyjnego, co 

wymusza równoległą zmianę w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. W efekcie zmniejszeniu ulegnie liczba skarg kierowanych do sądów 

administracyjnych. 

Konsultacja skutków podatkowych transakcji 

Proponuje się wprowadzenie procedury konsultacyjnej (jako typu postępowania 

podatkowego), w której wnioskodawca oraz organ podatkowy będą mogli w trybie konsultacji 

dokonać uzgodnień dotyczących przeszłych rozliczeń podatkowych przed zaistnieniem 

ewentualnego sporu. W ramach procedury będą dokonywane ustalenia faktyczne oraz 

uzgodnienia między organem podatkowym a podatnikiem. W postępowaniu konsultacyjnym 

będą wydawane decyzje podatkowe. Decyzje te, na zasadach ogólnych, będą wiążące dla 

organu podatkowego i podatnika oraz będą podlegać zaskarżeniu. W przyszłym postępowaniu 

podatkowym organ podatkowy nie będzie mógł zająć stanowiska różniącego się od 

wyrażonego w tej decyzji. Korzystanie z procedury konsultacyjnej będzie odpłatne. 

Proponowane rozwiązanie pozwoli wyposażyć podatników w cenny instrument 

uzyskiwania pewności prawa w sprawach złożonych i istotnych dla ich działalności. Nastąpi 

ograniczenie liczby sporów, a jeżeli takie powstaną będą prowadzone w warunkach mniej 

antagonizujących strony. 

Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania 

Biorąc pod uwagę ochronę wpływów budżetowych, utrzymanie przedmiotowej 

instytucji jest niezbędne. Wprowadzenie tego rozwiązania do polskiego systemu prawa 

podatkowego z dniem 16 lipca 2016 r. uporządkowało system prawa podatkowego, 

wyznaczając granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej, jak również umocniło 

autonomię prawa podatkowego wobec prawa cywilnego. Dlatego też wskazane regulacje 

winny mieć zastosowanie w przypadku agresywnej optymalizacji podatkowej, której 

zasadniczym celem jest uzyskanie korzyści podatkowej. Proponuje się również zachowanie 
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funkcji niezależnego nadzoru ekspercko - społecznego sprawowanego przez Radę ds. 

Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Odmiennie od obowiązującego rozwiązania, 

dokonano podziału scentralizowanej obecnie instytucji poprzez umieszczenie w Dziale I 

(przepisy ogólne), odrębnych rozdziałów „Klauzula ogólna przeciwko unikaniu 

opodatkowania” i „Rada do spraw Unikania Opodatkowania”, natomiast procedurę w tym 

zakresie unormowano w Dziale IV (postępowania szczególne), w rozdziale 5 „Przeciwdziałanie 

unikaniu opodatkowania”, podzielonym na dwa oddziały. 

Umowa o współdziałanie 

Ustanowiono zrębową regulację programu poprawnego rozliczenia opartego na 

współpracy (tzw. cooperative 10 compliance). 

Program będzie maksymalnie odformalizowany i oparty na osobistym zobowiązaniu 

biorących w nim udział osób będących decydentami w podmiocie gospodarczym oraz w 

organie podatkowym – na porozumieniu między podatnikiem a administracją oraz na dobrej 

woli i zaufaniu okazywanym przez obie strony w praktyce. Każda ze stron będzie mogła 

swobodnie zdecydować o przystąpieniu oraz ewentualnym wystąpieniu z programu. Program 

będzie adresowany tylko do podmiotów strategicznych. 

Wdrożenie tej procedury umożliwi, w miarę potrzeby, monitorowanie rozliczeń 

podmiotów strategicznych w czasie rzeczywistym. Spowoduje również, w przeważającej 

mierze, przesunięcie funkcji kontrolnej do wnętrza podatnika, a tym samym obniżenie kosztu 

tej kontroli dla organów podatkowych i umożliwienie im lepszej alokacji zasobów. Nastąpi 

zmniejszenie obciążeń administracyjnych przedsiębiorców wiążących się z przestrzeganiem 

prawa podatkowego, a kontrole organów podatkowych będą dla tej grupy podmiotów 

zdecydowanie mniej liczne i uciążliwe. 

 

Stan: 20.07.2018 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

Wejście ustawy w życie nastąpi w terminie, który zostanie przewidziany w ustawie Przepisy 

wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa. 

Link 

 

 

4. Rządowy projekt ustawy z dnia 10 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – 

Ordynacja podatkowa 

 

Projekt zakłady wprowadzenie zmian polegających przede wszystkim na stworzeniu 

nowej kategorii wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego tj. wniosku 

grupowego. Do występowania o interpretację prawa podatkowego w oparciu o wniosek 

grupowy zobowiązane zostaną podmioty powiązane. Wniosek grupowy, oprócz 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314054
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standardowych elementów przewidzianych dla wniosku o interpretację indywidualną, 

zawierać będzie nowe elementy tzn. wnioskodawca zostanie zobowiązany do przedstawienia 

dodatkowych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego tj. wskazanie 

uzyskanych lub oczekiwanych głównych korzyści (w tym podatkowych), opisu występujących 

lub mających powstać pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi wnioskiem grupowym 

powiązań, czynności dokonanych, będących w trakcie lub planowanych, od których 

bezpośrednio, jak również pośrednio uzależnione jest osiągnięcie korzyści. Jednocześnie 

obowiązkowe będzie wskazanie, czy transakcje lub inne czynności objęte stanem faktycznym 

lub zdarzeniem przyszłym są lub będą dokonywane wyłącznie z podmiotem powiązanym, czy 

również z innymi podmiotami. 

Ponadto proponuje się, aby w przypadku gdy wartość przedmiotu czynności 

(przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego) przekroczy określony 

próg, podmioty powiązane będą wykazywały wartości przedmiotów tych transakcji lub innych 

czynności oraz wartości głównych korzyści, w tym korzyści podatkowych, a także okres, za 

który zostały określone lub oszacowane te wartości. 

Zgodnie z projektem ustawy regulację dotyczącą obowiązkowego wniosku wspólnego 

przewiduje się również w zakresie opinii zabezpieczających. Obowiązek łącznego wystąpienia 

o wydanie opinii zabezpieczającej będzie dotyczył przypadku, gdy wniosek obejmuje 

czynności dokonywane z udziałem podmiotów powiązanych lub z podmiotem, który w wyniku 

dokonania czynności przedstawionych we wniosku ma stać się podmiotem powiązanym. 

 

Stan: 17.07.2018 r. – projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

Wejście ustawy w życie przewidziane jest po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Link 

 

5. Rządowy projekt ustawy z dnia 19 czerwca 2018 r. o fakturowaniu 

elektronicznym w zamówieniach publicznych 

 

Główną przyczyną wdrożenia planowanych regulacji jest implementacja 

Dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych. Wyniki 

rozmaitych badań wskazują na na znaczną skalę problemu, jakim jest niskie 

wykorzystanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych i 

obrocie gospodarczym (e-faktury ustrukturyzowane są to takie faktury, które pozwalają 

na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach 

finansowo-księgowych, bez manualnego wprowadzania danych przez człowieka). 

W tym kontekście zakresem przedmiotowym projektu ustawy zostaną objęte 

następujące kwestie: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310260
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• możliwość wystawiania i wysyłania przez wykonawców oraz obowiązek 

przyjmowania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, 

związanych z realizacją zamówień publicznych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

• zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego 

fakturowania), służącego do wymiany dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych oraz przetwarzania i udostępniania informacji związanych z 

realizacją zamówień publicznych. 

 

Stan: 18.07.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie Stałego Komitetu Rady 

Ministrów. 

Wejście ustawy w życie ma nastąpić z dniem 18 kwietnia 2019 r. 

Link 
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