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VAT 

Weszło w życie  

 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku 

od towarów i usług w imporcie 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 

Konieczność wydania rozporządzenia podyktowana była przepisami 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 22 października 2019 r. 

zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury 

taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzeniem tym 

część kodów CN obecnie obowiązujących zastąpionych zostało nowymi kodami, które 

będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2020 r.  

 Rozporządzenie wprowadza zmiany w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku 

od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 132, z późn. zm.), które mają jedynie 

charakter dostosowawczy do zmian wynikających z regulacji wymienionej w pkt 1. 

 Link  

 

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru 

zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.  

 

 Celem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o 

zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie 

podmiotów jest określenie wzoru zawiadomienia ZAW-NR o zapłacie należności na 

rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Wprowadzenie wzoru zawiadomienia ZAW-NR ułatwi zarówno podatnikom, jak i 

organom skarbowym obsługę w zakresie zawiadomień o zapłacie należności na rachunek 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2439
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inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 

96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

Link  

 

Wejdzie w życie 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 

2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w 

deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów 

i usług 

 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  

 Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych objętych deklaracjami, o 

których mowa w art. 99 ust. 1- 3 ustawy o VAT, niezbędny do rozliczenia podatku, 

obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego 

i podatku naliczonego, a także dane dotyczące podatnika. Ponadto określa szczegółowy 

zakres danych objętych ewidencją, o których mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, 

pozwalający na prawidłowe rozliczenie podatku oraz prawidłowe sporządzenie informacji 

podsumowującej. 

Link    

 

Projekty 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie 

kas rejestrujących mających postać oprogramowania 

 Jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę prawidłowości rozliczeń w 

podatku VAT jest obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas 

rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nowe rozwiązanie 

pozwoli na stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas mających 

postać oprogramowania, co ma zachęcić przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy 

poprzez łatwą dostępność i obniżenie całkowitych kosztów posiadania kas rejestrujących. 

Kasy te mają stanowić alternatywę dla użytkowanych dotychczas przez podatników kas 

rejestrujących. Kasy te, tak jak kasy on-line, będą posiadały funkcję przesyłu danych do 

systemu teleinformatycznego za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Pozwoli to na 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2530/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1988
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ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas z prowadzonej 

ewidencji oraz o zdarzeniach fiskalnych, które zaistniały podczas ich użytkowania. 

Zgromadzone dane służyć będą dla celów analitycznych i kontrolnych. System kontroli 

przekazywania danych dotyczących ewidencji sprzedaży prowadzonej za pomocą kas 

rejestrujących stanowi jedno z kluczowych narzędzi do walki z tzw. szarą strefą, co 

przyczynia się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców. 

 Proponuje się wprowadzenie możliwości stosowania kas rejestrujących mających 

postać oprogramowania przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 

10 mln euro. Projekt rozporządzenia określa wymagania techniczne dla takich kas, 

mających postać oprogramowania oraz sposób ich używania. Stosowanie kas w postaci 

oprogramowania ma zwiększyć efektywność działań administracji skarbowej w zakresie 

zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od 

opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wprowadzone mechanizmy kontrolne w 

czasie rzeczywistym. 

 

 Stan: 4.12.2019 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Link   

 

2. Projekt ustawy z dnia 7 października 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy 

 Konieczność zmiany ustawy o VAT w związku z implementacją do polskiego 

porządku prawnego: 

- przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2018/1910 oraz 

- wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-307/16 Stanisław 

Pieńkowski.  

 W zakresie implementacji dyrektywy 2018/1910 projektowana ustawa wprowadza 

nowe regulacje dotyczące procedury magazynu typu call-off stock (w tym modyfikuje 

regulacje dotyczące magazynów konsygnacyjnych obecnie istniejące w ustawie o VAT), 

modyfikuje przepisy dotyczące transakcji łańcuchowych oraz przepisy w zakresie 

warunków niezbędnych do zastosowania zwolnienia z podatku dostawy towarów w 

transakcjach wewnątrzwspólnotowych (stawka 0%).  

 Oczekiwany efekt to uproszczenie, modernizacja i ujednolicenie oraz w niektórych 

obszarach uszczelnienie przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do transakcji 

transgranicznych.  

 Z kolei rozporządzenie wykonawcze 2018/1912 wprowadza zmiany w zakresie 

dowodów wymaganych do zastosowania zwolnienia (stawki 0%) przy transakcjach 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323808/
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wewnątrzwspólnotowych (wewnątrzwspólnotowa dostawa) oraz ewidencji prowadzonej 

przez dostawcę oraz nabywcę dla potrzeb zastosowania procedury magazynu typu call-

off stock. Ponieważ przedmiotowe rozporządzenie ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest 

bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, nie wymaga 

implementacji do krajowego porządku prawnego. Zmiany w ustawie o VAT w zakresie 

prowadzonej ewidencji będą miały zatem jedynie charakter dostosowujący. 

 Konsekwencją wyroku TSUE w sprawie C-307/16 Stanisław Pieńkowski 

dotyczącego systemu zwrotu podatku podróżnym w zakresie przepisów krajowych 

uzależniających możliwość korzystania ze zwolnienia od osiągnięcia minimalnego pułapu 

obrotów albo od zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT podróżnym 

jest zmiana przepisów polegająca na rezygnacji z określonego w art. 127 ust. 6 ustawy o 

VAT warunku osiągnięcia w poprzednim roku podatkowym obrotów powyżej 400.000 zł 

uprawniającego sprzedawcę do dokonywania samodzielnego zwrotu podatku VAT 

podróżnym dokonującym zakupów w systemie TAX FREE. 

 

Stan: 10.10.2019 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie Komitetu do Spraw 

Europejskich. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkami.  

Link   

 

 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu określenia zakresu 

wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności 

gospodarczej w przypadku niektórych podatników 

 

W związku z tym, że z przepisów dotyczących finansowania uczelni publicznych 

oraz instytutów badawczych wynika, że od 2019 r. obowiązują już (w większości) nowe 

metody finansowania tych podmiotów na podstawie ustawy PoSWiN, przygotowany 

projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania docelowe nowelizujące § 6 i § 7 

rozporządzenia w sprawie prewspółczynnika. Proponowane rozwiązania docelowe (nowe 

brzmienie § 6 i § 7 rozporządzenia w sprawie prewspółczynnika) określają sposób 

wyliczenia prewspółczynnika  przez uczelnie publiczne i instytuty badawcze dostosowany 

do nowych źródeł finansowania przewidzianych w ustawie PoSWiN i udzielanych tym 

podmiotom od 2019 r. na zadania których realizacja nie mieści się w działalności 

gospodarczej. Proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania docelowe odwołują 

się jedynie do strumieni finansowych regulowanych przepisami ustawy PoSWiN, 

dokonując nowelizacji w § 1 projektu rozporządzenia:  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322050/
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1) § 6 rozporządzenia w sprawie prewspółczynnika, przez nadanie nowego 

brzmienia tego przepisu, w którym w stosunku do poprzedniego jego brzmienia zmiana 

polega tylko na uaktualnieniu opisu mianownika wzoru, według którego wyliczany jest 

sposób określenia proporcji w przypadku uczelni publicznych;  

2) § 7 rozporządzenia w sprawie prewspółczynnika, przez nadanie nowego 

brzmienia tego przepisu, w którym w stosunku do poprzedniego jego brzmienia zmiana 

polega tylko na uaktualnieniu opisu mianownika wzoru, według którego wyliczany jest 

sposób określenia proporcji w przypadku instytutu badawczego.  

Ponieważ obok finansowania zadań uczelni publicznych i instytutów badawczych 

od 2019 r. na nowych zasadach przewidzianych w ustawie PoSWiN, przepisy 

wprowadzające zapewniają możliwość przyznawania tym podmiotom (oraz ich rozliczana) 

w 2019 r. i w latach kolejnych środków publicznych na zasadach określonych w ustawie 

– Prawo o szkolnictwie wyższym lub ustawie o zasadach finansowania nauki (w przypadku 

instytutów badawczych – w ustawie o zasadach finansowania nauki) – w projekcie 

rozporządzenia proponuje się odpowiednie dodatkowe rozwiązania o charakterze 

przejściowym umożliwiające tym podmiotom sposób wyliczenia prewspółczynnika.    

Wprowadzane przepisy będą stosowane począwszy od rozliczenia podatku od 

towarów i usług za styczeń 2020 r.   

 

Stan: 20.12.2019 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.  

Projekt przewiduje, ze rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. 

Link  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328508/katalog/12652527#12652527
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Akcyza i cło   

Weszło w życie  

 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej 

dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego 

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Rozporządzenie pozostaje w związku ze zmianami wprowadzanymi do 

rozporządzenia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających 

zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego 

wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz. U. z 2018 r. poz. 347), 

których celem jest wyeliminowanie nieprawidłowości w opodatkowaniu akcyzą 

samochodów osobowych m.in. w zakresie zaniżania wartości sprowadzanego samochodu 

osobowego wskutek podawania w deklaracji akcyzowej nieprawdziwego roku jego 

produkcji oraz możliwości zarejestrowania w takiej sytuacji samochodu na podstawie 

uzyskanego z portalu PUESC dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, który 

aktualnie nie zawiera informacji o roku produkcji samochodu osobowego. Aby możliwe 

było efektywne wyeliminowanie nieprawidłowości, poprzez właściwe skorelowanie danych 

zawartych w dokumencie potwierdzającym zapłatę akcyzy z danymi zawartymi w 

deklaracji akcyzowej, konieczna stała się również zmiana wzoru deklaracji uproszczonej 

dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych 

(AKC-U/S).  

Link     

 

2. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 

2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów 

potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu 

osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty 

tej akcyzy 

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Zmiany w rozporządzeniu polegają na wprowadzeniu we wzorze dokumentu 

zamieszczonego w załączniku nr l do ww. rozporządzenia nowych pól o treści: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002320
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l. „ Rok produkcji" dodanego po polu „ Marka, model",  

2. „ Wysokość zapłaconej akcyzy **" dodanego po polu „ Data zapłaty akcyzy ",  

3. „ Stan techniczny " dodanego po polu „ Pojemność silnika cm "  

Oczekiwanym efektem podania w dokumencie potwierdzającym zapłatę akcyzy od 

samochodu osobowego roku jego produkcji jest wyeliminowanie pojawiających się 

nieprawidłowości polegających na zaniżaniu wartości sprowadzanego samochodu 

osobowego wskutek podawania w deklaracji akcyzowej przez nieuczciwe podmioty 

nieprawdziwego roku produkcji samochodu osobowego. Odzwierciedlenie w ww. 

dokumencie potwierdzającym zapłatę akcyzy podanego przez podatnika w złożonej 

deklaracji AKC-U/S roku produkcji samochodu, umożliwi na etapie jego rejestracji 

dokonanie weryfikacji przez urzędnika rejestrującego pojazd poprawności podanego przez 

podatnika roku produkcji samochodu. Natomiast wprowadzenie w ww. dokumencie 

informacji o wysokości zapłaconej akcyzy od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu 

osobowego umożliwi nabywcom używanych samochodów osobowych porównanie kwoty 

akcyzy zapłaconej od sprowadzonego samochodu osobowego do kwoty akcyzy 

znajdującej się w średniej wartości rynkowej nieuszkodzonego, podobnego pojazdu tej 

samej marki, tego samego modelu oraz rocznika, tzw. rezydualnej kwoty akcyzy. Pozwoli 

to kupującemu na ustalenie, czy występująca ewentualna różnica pomiędzy rezydualną 

kwotą akcyzy a kwotą akcyzy zapłaconą od sprowadzonego samochodu osobowego 

wynikała np. z jego poważnych uszkodzeń powypadkowych. Rozwiązanie to przyczyni się 

do zwiększenia ochrony interesów podmiotów kupujących używane samochody będące 

uprzednio przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego. Dodawane pole z wykazaną 

zapłaconą kwota akcyzy nie będzie dotyczyło podmiotów prowadzących sprzedaż nowych 

samochodów osobowych na rzecz wyspecjalizowanych salonów sprzedaży, o których 

mowa w art. 109 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

Wprowadzenie w dokumencie potwierdzającym zapłatę akcyzy od samochodu osobowego 

informacji o stanie technicznym sprowadzonego samochodu pozwoli w prosty sposób 

uzyskać informację, czy pojazd w chwili jego przywozu do Polski był uszkodzony, czy też 

uszkodzeń nie posiadał. Przyjęte rozwiązanie wpisuje się we wskazaną powyżej ochronę 

interesów podmiotów kupujących używane samochody osobowe uprzednio sprowadzone 

do Polski z krajów UE. 

Link  

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001954
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3. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym 

 

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 Przepisy ustawy wprowadzają zmiany do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym, wprowadzając obniżoną o 50% stawkę tego podatku dla pojazdów 

hybrydowych. Rozwiązanie to jest spójne z obowiązującym i utrzymanym w mocy 

całkowitym zwolnieniem z podatku dla elektrycznych pojazdów zero-emisyjnych. 

Zdaniem projektodawcy, zmiana korzystnie wpłynie na wzrost użytkowania pojazdów 

nisko-emisyjnych i przyczyni się do upowszechnienia i przyspieszenia transformacji 

rynkowej w kierunku dalszego rozwoju rynku pojazdów napędzanych paliwami 

alternatywnymi, a w konsekwencji ograniczenia emisji szkodliwych substancji i poprawy 

jakości powietrza w Polsce. 

Link     

 

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, 

których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i 

kolejowego przewozu towarów 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 grudnia 2019 r. 

  

 Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego 

przewozu towarów (Dz. U. poz. 1585), do zmian polegających na przedłużeniu okresu, w 

którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie 

papierowego dokumentu dostawy. Mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 

sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest 

objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 

1585), od 1 grudnia 2019 r. systemem monitorowania przewozu towarów zostaną objęte 

towary z pozycji CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu (gaz LPG). 

W rozporządzeniu tym, w § 2 wyłączono z obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu 

gazu LPG przemieszczanego na podstawie papierowego dokumentu dostawy – dokumentu 

możliwego do stosowania do 31 grudnia 2019 r. W związku z projektowaną zmianą 

przedłużenia okresu, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów 

akcyzowych na podstawie papierowego dokumentu dostawy organizacja zrzeszająca 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002116
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gazowe podmioty gospodarcze wniosła o przedłużenie wyłączenia z obowiązku 

dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie 

papierowego dokumentu dostawy, dopóki ten będzie możliwy do stosowania.  

Kierując się zasadnością przedstawionego wniosku, konsekwentnie, niniejszym 

rozporządzeniem przedłużone zostaje wyłączenie z obowiązku dokonywania zgłoszenia 

przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie papierowego dokumentu dostawy, 

którego przewóz rozpoczął się po 31 grudnia 2019 r. 

 Link   

 

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów 

deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia 

wewnątrzwspólnotowego 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 28 grudnia 2019 r. 

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku 

akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego został sporządzony w związku z 

koniecznością przesunięcia terminu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów, 

Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia 

wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. poz. 2320), w którym określony został nowy wzór 

deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego 

samochodów osobowych (AKC-U/S). Ww. rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 

stycznia 2020 r. Ze względu na potrzebę zapewnienia dodatkowego czasu na 

dostosowanie narzędzi informatycznych do obsługi ww. wzoru oraz wzoru potwierdzenia 

zapłaty akcyzy, określonego rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 

dnia 3 października 2019 r. zmieniającym rozporządzanie w sprawie wzoru dokumentu 

potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego 

wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1954), 

koniecznym stało się określenie nowego terminu wejścia w życie tych regulacji, tj. z dniem 

1 marca 2020 r. 

 Rekomendowanym rozwiązaniem jest zmiana terminu wejścia w życie 

rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku 

akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. poz. 2320) na dzień 1 marca 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2543
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2020 r. tak by zapewnić dodatkowy czas na dostosowanie narzędzi informatycznych do 

obsługi ww. wzoru deklaracji. 

Link  

 

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru 

dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od 

samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak 

obowiązku zapłaty tej akcyzy 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 grudnia 2019 r. 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę 

akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo 

lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy został sporządzony w związku z koniecznością 

przesunięcia terminu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i 

Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru 

dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu 

osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz. 

U. poz. 1954), w którym określony został nowy wzór dokumentu potwierdzającego 

zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu 

osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju. Powyższe rozporządzenie 

zmieniające ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. jednakże ze względu na potrzebę 

zapewnienia dodatkowego czasu na dostosowanie narzędzi informatycznych do obsługi 

ww. dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od nabytego wewnątrzwspólnotowo 

samochodu osobowego, koniecznym stało się określenie nowego terminu wejścia w życie 

tych regulacji, tj. z dniem 1 marca 2020 r. 

 Rekomendowanym rozwiązaniem jest zmiana terminu wejścia w życie 

rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę 

akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo 

lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz. U. poz. 1954) na dzień 1 marca 2020 r. tak 

aby zapewnić dodatkowy czas na proces elektronizacji. W konsekwencji zmiany terminu 

wejścia w życie ww. rozporządzenia koniecznym stało się również wprowadzenie zmiany 

w przepisie przejściowym rozporządzenia, tak aby w przypadku samochodów osobowych, 

w odniesieniu do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym z tytułu nabycia 

wewnątrzwspólnotowego powstał przed dniem 1 marca 2020 r. do wystawiania 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2515
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potwierdzeń zapłaty akcyzy od samochodów osobowych mogły mieć zastosowanie 

przepisy dotychczasowe. 

 Link   

 

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej 

kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.  

 

 Zgodnie z upoważnieniem ustawowym z art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 9 marca 2017 

r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu 

olejami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332, z późn. zm.), minister właściwy do spraw 

finansów publicznych określa sposób dokumentowania oraz wzory dokumentów 

stosowanych podczas kontroli związanych z przestrzeganiem przepisów ustawy. W 

związku z faktem posiadania przez Krajową Administrację Skarbową wystarczającego 

zapasu druków ścisłego zarachowania (14 570 kpl. druku POKWITOWANIE pobrania 

kaucji w formie gotówkowej – wartość 3 395 zł, 18 250 kpl. druku POKWITOWANIE 

zatrzymania środka transportu – wartość 4 612 zł, 18 150 kpl. druku POKWITOWANIE 

zatrzymania towaru – wartość 4 540 zł, 20 100 kpl. druku POTWIERDZENIE usunięcia 

zamknięć urzędowych – wartość 3 205,50 zł), które mogą być stosowane w kolejnych 

latach, zachodzi potrzeba określenia nowego terminu, do którego mogą być stosowane 

druki zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 

2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów 

oraz wzorów dokumentów (Dz. U. poz. 1624). 

 Rozporządzenie zmieni rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2018 

r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz 

wzorów dokumentów. W stosunku do obowiązującej regulacji zmianie ulega termin, do 

którego mogą być stosowane aktualnie obowiązujące druki ścisłego zarachowania, o 

których mowa w § 5-8 wyżej wskazanego rozporządzenia. Zmiana polega na określeniu 

nowego terminu ich stosowania tzn. 31 grudnia 2021 r. a tym samym umożliwi 

wykorzystanie posiadanych egzemplarzy druków ścisłego zarachowania w kolejnych 

latach (do końca 2021 r.) bez uszczerbku dla dokumentowania przeprowadzonych 

kontroli. 

 Link  

 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2481
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2541
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8. Ustawa z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 

 Ustawa przewiduje indeksację o 10% stawki podatku akcyzowego na alkohol 

etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz 

tytoniowy oraz wyroby nowatorskie. 

Link  

 

9. Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o 

podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne 

Ustawa weszła w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.  

 

 Zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz ustawy – Prawo celne mają ma na celu przedłużenie do dnia 31 stycznia 2021 r. 

okresu, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych objętych 

monitorowaniem w Systemie EMCS PL2, również na podstawie papierowego dokumentu 

dostawy.  

Link  

  

10.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie 

ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i 

znaków akcyzy 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 

 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw w art. 6 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym m.in. poprzez wprowadzenie odwołania do wyrobów akcyzowych, 

określonych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług w miejsce dotychczasowego odwołania do paliw silnikowych wymienionych w 

załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym.   

 Rozporządzenie ma charakter dostosowawczy do przepisów ustawy z dnia 4 lipca 

2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, 

poprzez wprowadzenie zmiany w § 22 ust. 9 i w § 31 w zdaniu wstępnym i w pkt 1 i 4 

(skład podatkowy) oraz w § 34 ust. 2 pkt 2 i w § 34 ust. 2 pkt 2 lit. a i w § 34 ust. 2 pkt 

2 lit. a tiret drugie i lit. d (zarejestrowany odbierający) rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002523
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002496
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akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. poz. 643 z pózn. zm.), tj. zmiany przepisów 

regulujących zagadnienie ewidencjonowania wyrobów akcyzowych, określonych w art. 

103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2174 z późn zm.), nabywanych wewnątrzwspólnotowo na rzecz innego podmiotu. 

Dodatkowo w § 22 pkt 9, w § 31 w zdaniu wstępnym i w pkt 2 i 3 oraz w § 34 ust. 2 pkt 

2 i w § 34 ust. 2 pkt 2 lit b i c niniejszego rozporządzenia dostosowano zapisy do 

zmienianego ww. ustawą art. 48 ust. 9 pkt 1 i art. 59 ust 8 pkt 1 ustawy o podatku 

akcyzowym. Zmiana dotyczy podmiotu na rzecz którego są nabywane 

wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w art. 103 ust. 5aa ustawy o 

podatku od towarów i usług, który posiada koncesję, jeśli jest ona wymagana. Dotychczas 

powyższy podmiot musiał posiadać koncesję, która odnosiła się do paliw silnikowych 

wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, aby na jego rzecz 

podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowany odbiorca mógł nabyć 

wewnątrzwspólnotowo ww. wyroby akcyzowe. 

 Link  

 

Wejdzie w życie 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych 

 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 17 stycznia 2020 r.  

 

Przedstawiony projekt ma na celu uwzględnienie sygnałów przedsiębiorców 

dokonujących operacji handlowych w zakresie tzw. handlu e-Commerce (małe przesyłki 

w sprzedaży wysyłkowej) dotyczących zbiorczych zgłoszeń kurierskich. Obecnie 

obowiązujące zasady wypełniania zgłoszeń celnych nie uwzględniają zwiększającej się 

liczby operacji handlowych na tym rynku. Zgodnie z obecnym brzmieniem § 14 ww. 

rozporządzenia operatorzy kurierscy mają możliwość składania zbiorczych zgłoszeń 

kurierskich, ale wyłącznie w przypadku, gdy przesyłki są m. in. jednocześnie zwolnione z 

cła i podatków. W związku z tym, że zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), przy sprzedaży 

wysyłkowej nie ma zwolnienia podatkowego, to operatorzy kurierscy w chwili obecnej nie 

mają możliwości złożenia zbiorczego zgłoszenia celnego jeżeli transakcja została 

dokonana w tej formie. Oznacza to, że każda tego rodzaju przesyłka powinna zostać 

zgłoszona z zastosowaniem standardowego zgłoszenia celnego. 

Propozycja zmiany ww. rozporządzenia wprowadza uproszczenie polegające na 

umożliwieniu składania zbiorczych zgłoszeń celnych w odniesieniu do przesyłek 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2534
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zwolnionych z cła na podstawie art. 23 i art. 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 

z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. 

Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23) i niezwolnionych z podatku w trybie przepisów 

odrębnych, których łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 150 

euro. 

Link  

 

Projekty 

1. Projekt ustawy z dnia 30 września 2019 r. o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

 1. Zmiany proponowane w ustawie o podatku akcyzowym przewidują w 

szczególności:  

a) uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD, 

z użyciem Systemu EMCS PL2,  

b) objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2: dostaw zwolnionych od akcyzy 

wyrobów węglowych, w tym nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych tych wyrobów, 

przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu 

na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy 

ze względu na ich przeznaczenie z miejsca importu do podmiotu, który importował te 

wyroby, przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez 

krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu 

na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy 

ze względu na ich przeznaczenie,  

c) uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania 

wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD, na podobnych zasadach jakie 

obecnie przewidziane są w przypadku przemieszczania rurociągiem tych wyrobów na 

podstawie elektronicznego administracyjnego dokumentu (e-AD), z użyciem Systemu 

EMCS PL2,  

d) uregulowanie uproszczonych zasad dokonywania przeładunku wyrobów 

przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2 ,  

e) wprowadzenie centralnej, elektronicznej rejestracji podatników akcyzy, w tym 

uproszczonej centralnej rejestracji, osób fizycznych oraz podmiotów zużywających 

wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w tym jednostek 

pożytku publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych 

wojska, Straży Granicznej, Policji,  

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2020/1/1
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f) umożliwienie dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów 

energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym.  

 2. Zmiana ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. poz. 1697) ma na celu przedłużenie 

do dnia 12 stycznia 2021 r. okresu, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw 

wyrobów akcyzowych objętych monitorowaniem w Systemie EMCS PL2, również na 

podstawie papierowego dokumentu dostawy.  

 3. Zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1044, z póź. zm.) mają głównie na celu zwolnienie z wniesienia opłaty 

skarbowej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, których dotyczył 

będzie obowiązek rejestracji na potrzeby akcyzy. Przewiduje się również zmianę w 

zakresie przedmiotu opłaty skarbowej, poprzez określenie, że opłata skarbowa jest 

wnoszona nie jak dotychczas w związku z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia 

rejestracyjnego w podatku akcyzowym, ale w związku ze złożeniem zgłoszenia 

rejestracyjnego w podatku akcyzowym. 

 

 Stan: 18.10.2019 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie opiniowania.  

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r, z wyjątkami. 

Link   

 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych 

 Przedstawiony projekt ma na celu uwzględnienie sygnałów przedsiębiorców 

dokonujących operacji handlowych w zakresie tzw. handlu e-Commerce (małe przesyłki 

w sprzedaży wysyłkowej) dotyczących zbiorczych zgłoszeń kurierskich. Obecnie 

obowiązujące zasady wypełniania zgłoszeń celnych nie uwzględniają zwiększającej się 

liczby operacji handlowych na tym rynku. Zgodnie z obecnym brzmieniem § 14 ww. 

rozporządzenia operatorzy kurierscy mają możliwość składania zbiorczych zgłoszeń 

kurierskich, ale wyłącznie w przypadku, gdy przesyłki są m. in. jednocześnie zwolnione z 

cła i podatków. W związku z tym, że zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), przy sprzedaży 

wysyłkowej nie ma zwolnienia podatkowego, to operatorzy kurierscy w chwili obecnej nie 

mają możliwości złożenia zbiorczego zgłoszenia celnego jeżeli transakcja została 

dokonana w tej formie. Oznacza to, że każda tego rodzaju przesyłka powinna zostać 

zgłoszona z zastosowaniem standardowego zgłoszenia celnego. 

 Propozycja zmiany ww. rozporządzenia wprowadza uproszczenie polegające na 

umożliwieniu składania zbiorczych zgłoszeń celnych w odniesieniu do przesyłek 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326301/


Przegląd zmian w podatkach 

 

24 

 

zwolnionych z cła na podstawie art. 23-24 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 

16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE 

L 324 z 10.12.2009, str. 23) i niezwolnionych z podatku w trybie przepisów odrębnych, 

których łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 150 euro. 

Stan: 23.12.2019 r. – projekt rozporządzenia został skierowany do podpisu ministra.  

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

ogłoszenia. 

Link       

3. Projekt ustawy z dnia 12 września 2019 r. o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

 Proponowane zmiany w ustawie o podatku akcyzowym:  

a) Zmiana definicji "terytorium państwa członkowskiego" w związku z transpozycją 

przepisów dyrektywy Rady (UE) 2019/475 polegająca na wykreśleniu włoskiej gminy 

Campione d'Italia i włoskich wód jeziora Lugano z listy wyszczególnionych w przepisie 

ustawy o podatku akcyzowym terytoriów nieuznawanych za terytorium państwa 

członkowskiego. Zgodnie z dyrektywą Rady (UE) 2019/475 terytoria te zostają włączone 

do terytorium Unii Europejskiej, do których, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. 

zastosowanie będzie miała dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w 

sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 

92/12/EWG.  

b) doprecyzowanie obowiązku prowadzenia przez podmioty sprzedające (sprzedawców) 

rejestru nabywców wyrobów (bez względu na kod CN), które w swym składzie zawierają 

alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% 

objętości, który będzie dotyczył takiego alkoholu skażonego mieszaniną alkoholu 

izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium, lub mieszaniną alkoholu 

tertbutylowego i benzoesanu denatonium, lub alkoholem izopropylowym. Przedmiotowa 

zmiana ma umożliwić efektywniejsze monitorowanie faktycznego wykorzystania 

(poznanie odbiorców) wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy skażony 

zwolniony od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie,  

c) wprowadzenie opodatkowania suszu tytoniowego w przypadku jego nabycia lub 

posiadania przez rolnika, który nie jest wpisany do rejestru producentów surowca 

tytoniowego, w przypadku ujawnienia nielegalnej plantacji tytoniu, a także 

doprecyzowanie terminu „rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy” poprzez odwołanie 

do producenta surowca tytoniowego – działającego na warunkach i zasadach określonych 

w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2018 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325150/
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poz. 945), w celu uszczelnienia sfery obrotu suszem tytoniowym. Oczekuje się, że podjęte 

na podstawie projektowanych przepisów działania zmniejszą masę surowca tytoniowego 

dostarczaną do wytwórni wyrobów tytoniowych działających wbrew przepisom ustawy o 

podatku akcyzowym, a także prognozuje się poprawę warunków funkcjonowania legalnie 

działających podmiotów,  

d) wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych w formie 

elektronicznej oraz obowiązku składania deklaracji akcyzowych wyłącznie za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej (z wyłączeniem deklaracji podatkowych i 

uproszczonych składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności 

gospodarczej),  

e) wprowadzenie w zakresie instytucji wiążącej informacji akcyzowej (WIA) regulacji 

umożliwiających organowi podatkowego zmianę z urzędu lub na wniosek wydanych 

decyzji w sprawie WIA, określenie nowych przypadków, w których WIA utraci swoją 

ważność, wprowadzenie mocy wiążącej WIA w stosunku do podmiotu na rzecz którego 

została wydana oraz wprowadzenie ważności WIA przez okres 3 lat od dnia jej wydania, 

f) wprowadzenie regulacji stanowiącej, iż w przypadku spełnienia określonych przesłanek 

nieostateczne decyzje naczelnika urzędu skarbowego o cofnięciu zezwolenia będą 

natychmiast wykonalne, co oznaczałoby natychmiastowe zaprzestanie działalności przez 

podmiot, któremu cofnięto zezwolenie,  

g) wprowadzenie nowego przedmiotu opodatkowania akcyzą w przypadku samochodów 

osobowych, tj. opodatkowaniu podlegać będzie: dokonanie w pojeździe samochodowym 

innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami 

o ruchu drogowym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na 

samochód osobowy oraz nabycie lub posiadanie samochodu osobowego 

niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jeżeli 

nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej 

opodatkowaniu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo 

postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej 

wysokości.  

h) wprowadzenie obowiązku uzyskania dla celów związanych z rejestracją samochodów 

ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dokumentu 

potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju,  

i) wprowadzenie możliwości, aby barki tzw. bunkierki, które służą do przemieszczania 

paliwa żeglugowego do podmiotów zużywających stanowiły część składu podatkowego: - 

typu produkcyjnego, jeżeli na bunkierce odbywać się będzie mieszanie, znakowanie lub 

barwienie paliw żeglugowych, uznawane za produkcję paliw, - typu magazynowego, jeżeli 

na bunkierce nie będzie odbywać się mieszanie, znakowanie lub barwienie paliw 
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żeglugowych, uznawane za produkcję paliw. Warunkiem wydania lub zmiany zezwolenia 

na prowadzenie składu podatkowego, którego częścią będzie bunkierka, będzie 

dostosowanie bunkierki do bezpiecznego składowania paliwa żeglugowego oraz 

zapewnienie, aby jej stan, wielkość lub wyposażenie umożliwiały sprawowanie kontroli 

celno-skarbowej. Rozszerzenie miejsca prowadzenia składu podatkowego o bunkierki 

stworzy nowe możliwości dla rozwoju krajowego rynku paliw i ułatwi obrót paliwami 

żeglugowymi. Jednocześnie proponuje się, aby obowiązek produkcji paliw żeglugowych 

na bunkierce (z wyłączeniem mieszania), wprowadzania tych wyrobów na bunkierkę lub 

wyprowadzania ich z bunkierki z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy 

oraz poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy do podmiotu pośredniczącego, odbywało 

się wyłącznie we wskazanym w zezwoleniu, oznaczonym miejscu przy nabrzeżu, w którym 

bunkierka cumuje - w celu umożliwienia naczelnikom urzędów celno-skarbowych 

wykonywania czynności kontroli celno-skarbowej,  

j) wprowadzenie dodatkowego warunku zwolnienia od akcyzy paliwa żeglugowego 

przeznaczonego dla statków w rozumieniu ustawy o żegludze śródlądowej oraz statków 

rybackich w rozumieniu ustawy o rybołówstwie morskim, polegającego na wpisaniu tych 

statków do właściwych, odpowiednich dla nich rejestrów, 

k) wprowadzenie zwolnienia od akcyzy importu napojów alkoholowych przywożonych w 

ramach ustalonych norm przez podróżnego, będącego członkiem załogi środków 

transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium 

kraju w ramach wykonywanej pracy,  

l) ograniczenie katalogu danych osobowych podawanych przez sprzedawcę wyrobów 

węglowych na liście finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu 

węglowego oraz przez finalnego nabywcę węglowego w oświadczeniu o przeznaczeniu 

nabytych wyrobów węglowych do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy, co 

zlikwiduje nadmierną ingerencję w prywatność osób, których te dane dotyczą,  

m) rozszerzenie warunków dotyczących osób kierujących działalnością podmiotu 

ubiegającego się o wydanie zezwolenia akcyzowego lub o wpis do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych, a ponadto, w przypadku pośredniczących 

podmiotów tytoniowych, również osób upoważnionych do reprezentowania oddziału 

przedsiębiorcy zagranicznego z siedzibą na terytorium kraju - o warunek niekierowania 

przez te osoby innymi podmiotami lub niereprezentowania przez nie oddziałów 

przedsiębiorców zagranicznych z siedzibą na terytorium kraju, które w tym czasie w 

sposób uporczywy nie regulowały w terminie należności z tytułu cła lub podatków, składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub wobec których było prowadzone 

postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, lub którym zostało cofnięte, 

ze względu na naruszenie przepisów prawa, zezwolenie, o którym mowa w art. 84 ust. 1, 
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koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, lub została wydana 

decyzja o zakazie wykonywania działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych,  

n) doprecyzowanie i ujednolicenie regulacji dotyczących zezwoleń akcyzowych i wpisu do 

rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych w zakresie odmowy wydania 

zezwolenia/dokonania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz 

cofnięcia zezwolenia/wykreślenia podmiotu z wpisu do rejestru pośredniczących 

podmiotów tytoniowych,  

o) nowelizacja przepisów dotyczących zwolnienia od akcyzy czynności podlegających 

opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów 

opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych oraz w hodowli ryb, w sposób ułatwiający 

pozyskiwanie danych o wysokości realizowanych zwolnień od akcyzy w zakresie 

niniejszego zwolnienia,  

p) wprowadzenie regulacji dotyczącej mechanizmów zabezpieczających w przypadku 

przekazania przez producentów, importerów i podmioty dokonujące nabycia 

wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia nieprawidłowych bądź 

niekompletnych danych o liczbie znajdujących się poza procedurą zawieszenia akcyzy 

papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną 

ceną detaliczną,  

 Zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.).  

• Rozszerzenie katalogu rodzaju pojazdów przy rejestracji, których załączony powinien 

być dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy, tj. o samochód ciężarowy 

(kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-

osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria 

homologacyjna M1 i N1),  

• Rozszerzenie o dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium 

kraju, katalogu dokumentów, które mogą być zastąpione przy rejestracji pojazdu 

oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym, że posiada odpowiednio oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego 

brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od samochodu ciężarowego lub 

specjalnego, który został nabyty od tego salonu (aktualnie takie rozwiązanie dotyczy 

samochodów osobowych).  

 Zmiany w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2128, z późn. zm.) i w ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o 

rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 586, z poźn. zm.).  



Przegląd zmian w podatkach 

 

28 

 

Proponuje się udostępnienie online organom Krajowej Administracji Skarbowej danych z 

rejestrów statków śródlądowych i statków rybackich, aby zlikwidować wymóg pozyskania 

dodatkowych dokumentów od podmiotów zużywających paliwo żeglugowe. Z uwagi na to, 

iż rozwiązania teleinformatyczne są stosowane przy prowadzeniu ww. rejestrów, to 

zakłada się, iż udostępnianie tych danych będzie odbywać się między Szefem Krajowej 

Administracji Skarbowej, a organami rejestrowymi za pomocą interfejsu.  

 Zmiany w ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu 

zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2017 r. poz. 2000):  

W celu możliwości wykonywania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej kontroli 

zaopatrzenia w paliwa żeglugowe statków morskich, proponuje się zobligowanie 

dostawców tych paliw do przedstawienia dyrektorowi urzędu morskiego, w ramach 

przekazywanej informacji dotyczącej działalności w zakresie dostaw paliwa w polskich 

obszarach morskich, kopii pisemnego potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów 

podatku akcyzowego obok innych aktualnie wymaganych dokumentów.  

 Zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 

r. poz. 376, z późn. zm.):  

Proponowana zmiana polega na dodaniu w art. 9b ustawy - Prawo o miarach regulacji, 

zgodnie z którą wzorcowane zbiorniki barek (bunkierek) mogą być stosowane przy 

pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar 

umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych 

należności i świadczeń oraz przy dokonywaniu kontroli celno-skarbowej, jeżeli posiadają 

ważne świadectwo wzorcowania.  

 Zmiana w ustawie o z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i 

kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r. poz. 660.).  

Proponowana zmiana rozszerza katalog przedmiotowy Systemu Monitorowania i 

Kontrolowania Jakości Paliw o kontrolę jakości olejów opałowych w zakresie prawidłowości 

znakowania i barwienia wyrobów podlegających temu obowiązkowi na podstawie 

przepisów akcyzowych. Zarządzający Systemem Prezes UOKiK realizuje swoje zadania 

przy pomocy Inspekcji Handlowej, zatem to inspektorzy IH byliby uprawnieni także do 

kontroli prawidłowości znakowania i barwienia olejów opałowych. Wprowadzenie ww. 

zmiany powinno ograniczyć wykorzystywanie odbarwionych nielegalnie olejów opałowych 

do celów napędowych.  

 Zmiana w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 768, z późn. zm.):  

Proponowana zmiana ma charakter porządkowy i dokonywana jest w celu wyjaśnienia 

wątpliwości interpretacyjnych. Zmiana ujednolica przepisy ustawy o Krajowej 

Administracji Skarbowej wskazując w art. 74 ust. 1 pkt 4, iż stosowane przy wykonywaniu 
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kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego, 

przyrządy pomiarowe niezbędne do kontroli ilości i jakości surowców, półproduktów i 

wyrobów gotowych, podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Zgodnie bowiem z art. 8 

ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o miarach przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane 

przy dokonywaniu kontroli celno-skarbowej, podlegają prawnej kontroli metrologicznej. 

Katalog tych przyrządów oraz zakres ich stosowania został określony w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów 

pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli 

(Dz. U. poz. 885), co pozwoli podmiotom, z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej 

działalności gospodarczej, na płynne dostosowanie się do obowiązków zapewnienia 

warunków i środków do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.  

 Zmiana ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania 

drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332, z późn. 

zm.).  

Proponowana zmiana polega na wprowadzeniu obowiązku przekazywania danych 

geolokalizacyjnych dla towarów przemieszczających się w systemie EMCS i NCTS.  

 Zmiany ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. 

U. z 2018 r. poz.1958, z późn. zm.). Zmiany w ustawie Kodeks karny skarbowy 

przewidują:  

• Zwiększenie dolegliwości ekonomicznej sankcji dla sprawców przestępstw skarbowych i 

wykroczeń skarbowych związanych z uszczupleniem należności publicznoprawnej co 

wynika z potrzeby wprowadzenia adekwatnej minimalnej kary grzywny w relacji do 

wysokości uszczuplonych należności publicznoprawnych, w kontekście wymierzanych 

realnie kar.  

• Podwyższenie górnej granicy kary pozbawienia wolności za zbycie lub przekazanie w 

inny sposób znaków akcyzy osobie nieuprawnionej W przypadku dalszego procedowania 

przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu ustawy o zmianie ustawy - 

Kodeks karny skarbowy (UD 188) z projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zostaną wyłączone następujące zmiany w 

Kodeksie karnym skarbowym ujęte w projekcie resortu sprawiedliwości:  

• Podwyższenie za określone przestępstwa skarbowe popełnione przy obrocie wyrobami 

akcyzowymi górnej granicy zagrożenia sankcją w postaci kary pozbawienia wolności,  

• Wprowadzenie penalizacji tzw. nieumyślnego paserstwa akcyzowego,  

• Wprowadzenie penalizacji paserstwa nielegalnych (podrobionych lub przerobionych) 

znaków akcyzy oraz upoważnień do odbioru banderol,  

• Wprowadzenie obligatoryjnego zniszczenia suszu tytoniowego oraz urządzeń i maszyn 

do produkcji wyrobów tytoniowych w przypadku orzeczenia ich przepadku,  
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• Wprowadzenie penalizacji sprzedaży wyrobów akcyzowych bez wymaganych znaków 

akcyzy poza procedurą zawieszania poboru akcyzy (dotyczy to wyrobów niewiadomego 

pochodzenia),  

• Wprowadzenie odpowiedzialności karnej skarbowej osób, które nabywały, 

przechowywały lub przewoziły wyroby akcyzowe pochodzące z nielegalnej produkcji,  

• Rozszerzenie kręgu osób odpowiedzialnych za branie udziału w obrocie wyrobami 

akcyzowymi ze zmienionym przeznaczeniem,  

• Wprowadzenie penalizacji zachowania poprzedzającego nabycie nielegalnych wyrobów 

akcyzowych co pozwoli na ściganie sprawców nabywających nielegalne wyroby akcyzowe 

za pośrednictwem środków masowego przekazu (np. internet), które to wyroby są 

ujawniane w przesyłkach pocztowych lub kurierskich, zanim dotrą do adresatów,  

• Wprowadzenie penalizacji przygotowania do produkcji lub magazynowania wyrobów 

akcyzowych poza składem podatkowym wbrew przepisom ustawy. 

 

 Stan: 16.10.2019 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie opiniowania.  

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Link   

4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 

października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów 

celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są 

dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w 

zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być 

obejmowane towary 

 Proponowane w projekcie przepisy wskazują urząd celno-skarbowy, w którym 

dokonywane jest poświadczenie odbioru, o którym mowa w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) nr 2019/1131 z dnia 2 lipca 2019 r. ustanawiającym 

narzędzie celne w celu wykonania art. 14a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 2016/1036 oraz art. 24a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 2016/1037. Przypadki w jakich poświadczenie obioru powinno być dokonywanej 

oraz tryb i formę jego składania określa ww. rozporządzenie. Mając na uwadze obowiązek 

składania do organów celnych poświadczeń odbioru, w sytuacji określonej w 

rozporządzeniu, należało wskazać urząd właściwy, przed którym czynność taka będzie 

dokonywana. 

 Opracowanie projektu zmiany rozporządzenia, które wprowadzi przepisy 

umożliwiające dokonywanie we wskazanym urzędzie poświadczenia odbioru, o którym 

mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2019/1131 z dnia 2 lipca 2019 r. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325050/
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ustanawiającym narzędzie celne w celu wykonania art. 14a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1036 oraz art. 24a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1037. W związku z powyższym dokonano zmiany 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów 

celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane 

czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub 

procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary, poprzez wskazanie Oddziału 

Celnego „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku podległego Pomorskiemu Urzędowi Celno-

Skarbowemu w Gdyni, jako właściwego do dokonywania czynności poświadczenia 

odbioru, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2019/1131. 

 Stan: 8.10.2019 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji 

 publicznych.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 3 listopada 2019 r. 

Link       

 

5. Projekt ustawy z dnia 12 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz 

niektórych innych ustaw 

 Zmiana ustawy z dnia 19 marca 2004 r.- Prawo celne (Dz. U. z 2019 poz. 

1169) oraz niektórych innych ustaw spowodowana jest potrzebą ujednolicenia procedury 

wydawania przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji związanych z wymiarem 

należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej z tytułu 

importu towarów. 

 W przypadku importu towarów podlegających należnościom celnym i podatkowym, 

postępowania w sprawie określenia (wymiaru) należności celnych i należności 

podatkowych, prowadzone są odrębnie, pomimo że dotyczy tego samego stanu 

faktycznego (ten sam podmiot, towar oraz zdarzenie powodujące powstanie długu 

celnego i zobowiązania podatkowego). Należności celne wymierzane są po 

przeprowadzeniu postępowania celnego (na podstawie przepisów celnych), zaś podatki – 

postępowania podatkowego (na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) (dalej Ordynacja 

podatkowa). W zdecydowanej większości przypadków decyzje podatkowe wydawane są 

dopiero po wydaniu decyzji celnych, gdyż do podstawy opodatkowania podatkiem VAT i 

podatkiem akcyzowym (w przypadku samochodów osobowych) wlicza się wartość celną 

towaru i kwotę należności celnych określonych w decyzji celnej. Powoduje to brak 

możliwości prowadzenia ww. postępowań równolegle, co z kolei negatywnie wpływa na 

szybkość postępowania oraz jego ekonomikę. W obu postępowaniach (celnym i 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325854/
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podatkowym), mimo, że dotyczą tego samego stanu faktycznego, wykonywane są 

dwukrotnie analogiczne czynności procesowe, jak choćby prawo do bycia wysłuchanym w 

postępowaniu celnym i następnie wyznaczenie 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się 

w postępowaniu podatkowym, które realizują zasadniczo ten sam cel. Dualizm 

postępowań prowadzi do sytuacji, gdy w sprawie jednego zgłoszenia celnego może być 

wydanych nawet kilka decyzji wymiarowych (np. w przypadku importu wyrobów 

akcyzowych – paliw organ wyda decyzję celną, decyzję w sprawie podatku VAT, decyzję 

w sprawie podatku akcyzowego oraz decyzję w sprawie opłaty paliwowej i opłaty 

emisyjnej), nie wspominając o dokumentach wydanych przez organ w toku postępowań.  

Przedsiębiorcy (importerzy) również zgłaszają potrzebę uproszczenia i odformalizowania 

tego procesu, bowiem oczekują od organów celnych sprawnego, całościowego 

zakończenia sprawy związanej z danym zgłoszeniem celnym.  

 Rozwiązanie proponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne 

oraz niektórych innych ustaw zakłada wyeliminowanie ww. dualizmu i ujednolicenie 

procedury związanej z wymiarem należności importowych, poprzez wprowadzenie 

rozwiązań prawnych umożliwiających przeprowadzenie jednego postępowania i wydanie 

jednej decyzji w sprawach związanych z importem.  

 Projekt ustawy przewiduje również odformalizowanie procesu ubiegania się o wpis 

do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako 

zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych oraz wpis na listę agentów 

celnych. W obu przypadkach stosowany jest ten sam mechanizm, polegający na 

wydawaniu decyzji administracyjnej o wpisie danej osoby (do wykazu/na listę) oraz 

dokonaniu wpisu tej osoby do wykazu/na listę. Wydawanie decyzji administracyjnych o 

wpisie w ww. sprawach ma zatem jedynie charakter deklaratoryjny i nie przyznaje jeszcze 

uprawnień osobie spełniającej określone warunki. Przyjęcie powyżej opisanych rozwiązań 

prawnych pozwoliłoby na odformalizowanie i skrócenie postępowań w ww. zakresie.  

W zakresie spraw związanych z dokonywaniem wpisu do wykazu gwarantów, zmianie 

ulega organ rozpatrujący sprawy z tego zakresu, z ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych na Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

 W zakresie systemu INTRASTAT proponuje się zmianę dotyczącą sposobu 

informowania respondentów o obowiązku sprawozdawczym. Informacja ta zamieszczana 

będzie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie internetowej GUS. 

Obecnie wysokość progów statystycznych ustalana jest corocznie w drodze 

rozporządzenia na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 649 z późn.zm.). Wprowadzenie ww. zmiany wyeliminuje 

konieczność corocznego podejmowania w tym zakresie działań legislacyjnych (w postaci 
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procedowania rozporządzenia w sprawie Programu badań statystycznych statystyki 

publicznej i jego zmian), które spowalniają proces informowania sprawozdawców.  

Projekt ustawy zakłada ponadto doprecyzowanie przepisów w zakresie postępowania w 

sprawach celnych, w szczególności poprzez rozszerzenie zakresu stosowania Ordynacji 

podatkowej do ww. spraw o tryb prostowania błędów rachunkowych oraz innych 

oczywistych omyłek (art. 215 § 1 Op), a także w zakresie odwołań o: regulacje dotyczące 

podania niespełniającego wymogów prawa (art. 169 § 2, 3 i 4 Op) oraz tryb umorzenia 

postępowania (art. 208 Op). 

 Projektowane zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o 

podatku akcyzowym, ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy 

Ordynacja podatkowa są konsekwencją wprowadzenia zasady ujednolicenia 

postępowania w sprawie należności celnych i podatkowych. 

 Projektowana zmiana ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) ma na celu umożliwienie podmiotom 

przekazywanie informacji, określonych w ustawie, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, a tym samym zapewnienie możliwości elektronicznego prowadzenia spraw 

z zakresu gier hazardowych. Niniejszy projekt stanowi także element realizacji założeń 

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 

której celem jest likwidowanie barier rozwojowych i opieranie rozwoju w coraz większym 

stopniu na wiedzy, cyfryzacji i innowacyjności. Projektowana zmiana przewiduje również 

zmodyfikowanie brzmienia przepisu art. 15f ust. 6 ustawy przez zastąpienie wyrazów 

„upoważnionego przez niego sekretarza lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych” wyrazami „upoważniony przez niego 

organ Krajowej Administracji Skarbowej”. Rozwiązanie to umożliwi ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych wyznaczenie właściwego organu KAS, który 

mógłby zatwierdzać wpis do Rejestru, jego zmianę lub wykreślenie. 

 Niniejszy projekt dokonuje również zmiany w przepisach art. 90 ust. 1 pkt 2 i ust. 

1b pkt 2 ustawy o grach hazardowych, zgodnie z którymi minister właściwy do spraw 

finansów publicznych nakłada karę pieniężną na przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

oraz dostawców usług płatniczych, w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 

5 i 7 ustawy. Proponowana zmiana przewiduje, że to naczelnik urzędu celno-skarbowego, 

który wykrył naruszenie ustawy, będzie organem nakładającym kary pieniężne na 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych, którzy nie 

przestrzegają przepisów ustawy o grach hazardowych.   

 Zmiany przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej mają na celu 

ujednolicenie trybu prowadzenia kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania 



Przegląd zmian w podatkach 

 

34 

 

przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z przywozem towarów w 

obrocie między obszarem celnym UE a państwami trzecimi. Założeniem jest, że będzie 

mogła się odbywać jedna kontrola, która zakończy się protokołem. 

 

Stan: 21.10.2019 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie Komisji Prawniczej. 

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

Link   

 

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku 

oznaczania znakami akcyzy 

 

Przedkładany projekt rozporządzenia wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców 

polegające na czasowym zwolnieniu wytworzonego na terytorium kraju, importowanego 

oraz nabywanego wewnątrzwspólnotowo płynu do papierosów elektronicznych oraz 

wyrobów nowatorskich przeznaczonych do sprzedaży przed dniem 1 lipca 2020 r. z 

obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy. Na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2404) wytworzony na terytorium kraju, importowany oraz 

nabywany wewnątrzwspólnotowo płyn do papierosów elektronicznych i wyroby 

nowatorskie będą od dnia 1 lipca 2020 r. podlegały obowiązkowi oznaczania znakami 

akcyzy, w tym również wyroby znajdujące się już w sprzedaży, które podlegały będą 

obowiązkowi oznaczenia legalizacyjnymi znakami akcyzy. Z uwagi na bardzo dużą ilość 

punktów sprzedaży przedmiotowych wyrobów oznaczenie legalizacyjnymi znakami akcyzy 

wszystkich wyrobów znajdujących się w sprzedaży będzie wiązało się z wycofaniem 

wszystkich przedmiotowych wyrobów z półek sklepowych i całego łańcucha dostaw, a co 

za tym idzie z dużymi kosztami logistycznymi oraz wstrzymaniem sprzedaży. 

Wstrzymanie procesu dystrybucji i sprzedaży wyrobów może wpłynąć także na powstanie 

strat budżetowych z tytułu zmniejszonych wpływów z tytułu podatku VAT.  

Projekt rozporządzenia wprowadza czteromiesięczne zwolnienie z obowiązku 

oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy tj. do dnia 31 października 2020 r. płynu do 

papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, przeznaczonych do sprzedaży przed 

dniem 1 lipca 2020 r. 

 

Stan: 23.12.2019 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 r.  

Link 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321604/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328554/katalog/12652866#12652866


Przegląd zmian w podatkach 

 

35 

 

Podatki dochodowe 
Weszło w życie 

1. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

ograniczenia zatorów płatniczych 

 

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

Jedną z przyczyn niemożności wykorzystania potencjału rozwojowego przez 

polskich przedsiębiorców, w tym szczególnie tych z sektora MŚP, są problemy z płynnością 

finansową. Kłopoty z płynnością wynikają z kolei między innymi z tzw. zatorów 

płatniczych. 

Jedynym sposobem rozwiązania problemu i narzędziem interwencji jest 

wprowadzenie zmian legislacyjnych. Obowiązujące przepisy nie działają w 

wystarczającym stopniu. Zmiany polegają na wprowadzeniu rozwiązań mobilizujących 

dłużników transakcji handlowych (przedsiębiorców i podmioty publiczne) do dokonywania 

zapłaty w ustalonym terminie, jak również zniechęcających do narzucania przez nich 

nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty. Propozycje przewidują również 

wprowadzenie mechanizmów wsparcia dla wierzycieli, w szczególności MŚP.  

Ustawa przewiduje również zmiany mające na celu ograniczenie potencjalnych 

nadużyć w korzystaniu z instrumentów przewidzianych w dotychczasowym brzmieniu 

ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz doprecyzowanie przepisów 

budzących wątpliwości w praktycznym ich stosowaniu.  

Link    

 

2. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 

 

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Aby uniknąć zarzutu dyskryminacji marynarzy pracujących na statkach innych niż 

o polskiej przynależności, art. 21 ust. 1 pkt 23c ustawy o podatku dochodowym należy 

rozszerzyć o statki o przynależności państw członkowskich UE oraz EOG. Dzięki temu 

możliwość uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego uzyskają – zgodnie ze 

stanowiskiem Komisji Europejskiej – marynarze pracujący nie tylko na statkach pod 

polską banderą, ale również pod banderami państw UE i EOG. Zmiana pozwoli na wydanie 

pozytywnej decyzji o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym przez Komisję 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001649
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Europejską i dołączenie Polski do grona większości państw członkowskich stosujących 

„Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego” (Dz. Urz. 

UE C 13 z 17.01.2004, s. 3). 

Link       

 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie 

określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji 

podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób 

fizycznych 

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 Rozporządzenie dostosowuje składane przez podatników podatku dochodowego od 

osób fizycznych wzory formularzy do wprowadzonych zmian ustawowych. Wzory 

formularzy projektowane niniejszym rozporządzeniem uwzględniają zmiany, które 

obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r. wprowadzone:  

1. ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

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

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne (Dz. U. poz. 1291), które obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r.  

2. ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126).  

3. ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja 

podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193).  

4. ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia 

uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 

2244).  

5. ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246).  

6. ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245).  

7. ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1394).  

Link      

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001834
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2397
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4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru 

zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki 

kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych 

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

Określenie wzoru formularza CIT-CFC służy prawidłowemu określeniu podstawy 

opodatkowania, wysokości podatku z tytułu dochodów osiąganych przez podatników z 

działalności prowadzonej przez zagraniczne jednostki kontrolowane, terminu i miejsca 

składania, mając na uwadze umożliwienie identyfikacji podatnika, zagranicznej jednostki 

kontrolowanej i urzędu skarbowego, do którego jest kierowane zeznanie oraz poprawne 

obliczenie podatku przez podatnika.  

Link   

 

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru 

sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów 

podatku dochodowego od osób fizycznych 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 

 Wskutek uchwalenia ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów 

dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień 

cenowych, powstała konieczność opracowania nowego wzoru sprawozdania o realizacji 

uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, 

dostosowanego do zmienionego zakresu informacji sprawozdawczych, jak również 

zmienionej terminologii w zakresie przepisów o cenach transferowych oraz uprzednich 

porozumieniach cenowych. 

 Wydanie nowego rozporządzenia określającego wzór sprawozdania o realizacji 

uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Nowy wzór sprawozdania obejmuje zmieniony zakres informacji sprawozdawczych, jak 

również dostosowanie używanej terminologii do przepisów w zakresie cen transferowych 

oraz uprzednich porozumieniach cenowych. Projektowane rozporządzenie wypełnia 

delegację ustawową zawartą w art. 107 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o 

rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu 

uprzednich porozumień cenowych. 

Link  

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2392
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2392
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2537
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6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru 

sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów 

podatku dochodowego od osób prawnych 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 

 Wskutek uchwalenia ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów 

dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień 

cenowych, powstała konieczność opracowania nowego wzoru sprawozdania o realizacji 

uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, 

dopasowanego do zmienionego zakresu informacji sprawozdawczych, jak również 

zmienionej terminologii w zakresie przepisów o cenach transferowych oraz uprzednich 

porozumieniach cenowych. 

 Wydanie nowego rozporządzenia określającego wzór sprawozdania o realizacji 

uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. 

Nowy wzór sprawozdania obejmuje zmieniony zakres informacji sprawozdawczych, jak 

również dostosowanie używanej terminologii do przepisów w zakresie cen transferowych 

oraz uprzednich porozumieniach cenowych. Projektowane rozporządzenie wypełnia 

delegację ustawową zawartą w art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o 

rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu 

uprzednich porozumień cenowych. 

Link  

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 

zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od 

niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 28 grudnia 2019 r.  

 

 Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

przyznanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 1) 

świadczeń otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 

1 pkt 9aa ww. ustawy; 2) świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających 

zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 27b ww. ustawy; 3) jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej przyznanych na podstawie art. 46 pkt 1b ww. ustawy absolwentom centrum 

integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej; 4) ryczałtu na 

przejazdy na szkolenia oraz na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2502
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szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego 

w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie, 

o których mowa odpowiednio w art. 66k ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz w art. 

66n ust. 1 i 2 ww. ustawy; 5) stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy. Zwolnienie 

z opodatkowania ww. przychodów pozwoli skuteczniej zrealizować cel wskazanych 

instrumentów rynku pracy, jakim jest efektywna pomoc ze strony państwa adresowana 

do osób poszukujących zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.  

Link  

8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie norm 

szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 

 Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 24 ust. 7 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

rolnictwa, poczynając od roku podatkowego 2002, ogłasza w drodze rozporządzenia 

normy szacunkowe, o których mowa w art. 24 ust. 4, zmieniając je corocznie w stopniu 

odpowiadającym wskaźnikowi cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanemu przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”. 

Link  

 

9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów 

zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie 

zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 

 Projektowane rozporządzenie dostosowuje składane przez podatników 

zryczałtowanego podatku dochodowego wzory formularzy PIT-28/28S, PIT16A, PIT-19A, 

PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D do wprowadzonych zmian ustawowych:  

1. Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126), które obowiązują od 

dnia 1 stycznia 2019 r.  

Powołana ustawa zmieniła termin do złożenia zeznania PIT-28 i PIT-28S (art. 21 ust. 2 

pkt 2 ustawy), dotychczas składanych do dnia 31 stycznia roku następującego po roku 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2522
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2420
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podatkowym. Obecnie zeznanie będzie składane od dnia 15 lutego do końca lutego roku 

następującego po roku podatkowym, przy czym zeznanie złożone przed początkiem 

terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. 

Ponadto, w art. 21 ustawy dodano ust. 2b, zgodnie z którym jeżeli z zeznania wynika 

nadpłata, podatnik w tym zeznaniu może wskazać rachunek bankowy lub rachunek w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, którego jest posiadaczem albo 

współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który 

ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek 

służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.  

2. Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym 

(Dz. U. poz. 2244), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.  

Ustawa ta przewiduje, iż podatnik informuje w zeznaniach PIT-28 i PIT-28S o wybranej 

metodzie ustalania daty powstania przychodów (zgodnie z art. 14 ust. 1j ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych), o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu, jak 

również o okresie zawieszenia działalności gospodarczej w roku podatkowym przez spółkę 

jawną, w której podatnik jest wspólnikiem (załącznik PIT-28/B).  

3. Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246) obowiązującej od dnia 1 

stycznia 2019 r.  

Ustawa ta wprowadziła możliwość odliczenia wydatków związanych z realizacją 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które podatnicy mogą wykazywać w załączniku 

PIT/O,  

4. Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245).  

Art. 9 tej ustawy dokonał zmian w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą PIT”, który na mocy art. polegających na dodaniu lit. d na podstawie której 

odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele kształcenia zawodowego 

publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 

28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i 

centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy. Na podstawie art. 11 ustawy, podatnik 

opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych również może dokonać odliczenia 

takiej darowizny. 

Link  

 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2429
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10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru 

zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki 

kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

 Określenie wzorów formularzy PIT-CFC oraz PIT/CFI służy prawidłowemu 

określeniu podstawy opodatkowania, wysokości podatku z tytułu dochodów osiąganych 

przez podatników z działalności prowadzonej przez zagraniczne jednostki kontrolowane, 

terminu i miejsca składania, mając na uwadze umożliwienie identyfikacji podatnika, 

zagranicznej jednostki kontrolowanej i urzędu skarbowego, do którego jest kierowane 

zeznanie oraz poprawne obliczenie podatku przez podatnika.  

 W związku z uchwaleniem w dniu 23 października 2018 r. ustawy o zmianie ustawy 

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

prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 

poz. 2193), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2019 r. istnieje potrzeba opracowania 

wzoru zeznania PIT-CFC. W konsekwencji zmiany brzmienia przepisu art. 45d ustawy PIT, 

który jest przepisem, z którego wynika delegacja do wydania rozporządzenia dotyczącego 

określenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki 

kontrolowanej oraz wobec braku przepisów przejściowych, z dniem 1 stycznia 2019 r., 

utraciło moc prawną rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2015 r. w 

sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki 

kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. 

U. poz. 2062).  

 Omawiana nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych wprowadziła bowiem nowe normatywne pojęcie - zagranicznej jednostki 

kontrolowanej poprzez rozszerzenie podmiotów uznanych ustawowo za jednostkę 

kontrolowaną. Zgodnie z nową definicją za zagraniczną jednostkę może być również 

uznana m.in. fundacja, trust, bądź zagraniczna podatkowa grupa kapitałowa. 

Wprowadzono również nowe kryteria uznania zagranicznej jednostki za jednostkę 

kontrolowaną powodującą obowiązek zapłaty podatku w Polsce w postaci posiadania 

udziałów, prawa głosu, sprawowania faktycznej kontroli nad jednostką oraz osiągania 

kwalifikowanego przychodu z jej działalności gospodarczej.  

 W projektowanym rozporządzeniu proponuje się modyfikację wzoru formularza 

zeznania określonego ww. rozporządzeniem z uwagi na konieczność dostosowania go do 

ww. ustawy z dnia 23 października 2018 r. Wprowadzono wzór nowego formularza 

PIT/CFI, w którym podawane są informacje o danych będących podstawą do określenia 

dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej, stanowiącego integralną część zeznania 
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PIT-CFC. Dodanie tego załącznika jest konieczne ze względu na złożony sposób określania 

dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej, w którym uwzględniane są zmiany 

statusu podatnika w stosunku do zagranicznej jednostki kontrolowanej w trakcie roku 

podatkowego (w szczególności wielkości udziału w kapitale, w prawach głosu, prawie do 

uczestniczenia w zyskach oraz sprawowaniu faktycznej kontroli). Pokazanie tych danych 

pozwala na ocenę prawidłowości określenia należnego podatku.  

 Określenie wzorów formularzy zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z 

zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób 

fizycznych (PIT-CFC) i stanowiącego do niego załącznika – informacji o danych będących 

podstawa do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej (PIT/CFI) służy 

prawidłowemu określeniu podstawy opodatkowania, wysokości podatku z tytułu 

dochodów osiąganych przez podatników z działalności prowadzonej przez zagraniczne 

jednostki kontrolowane, terminu i miejsca składania, mając na uwadze umożliwienie 

identyfikacji podatnika, zagranicznej jednostki kontrolowanej i urzędu skarbowego, do 

którego jest kierowane zeznanie oraz poprawne obliczenie podatku przez podatnika. 

 Jednocześnie projektowane rozporządzenie jasno określa, że nowe wzory zeznań 

stosuje się do dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętych od dnia 1 

stycznia 2019 r. 

Link  

 

11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 

prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 

Wykonanie upoważnienia zawartego w art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowe warunki, jakim 

powinna odpowiadać ta księga, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej 

prowadzeniem, w celu umożliwienia wykorzystania tej księgi jako dowodu pozwalającego 

na określenie zobowiązań podatkowych w prawidłowej wysokości. 

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia 

uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 

2244), nadała nowe brzmienie przepisu art. 24a ust. 7 ustawy. W tym brzmieniu przepis 

obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. W związku z tym, że na podstawie zmienionego art. 24a 

ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych inny jest zakres spraw 

przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym oraz wytyczne dotyczące treści tego 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2436
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aktu, konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej 

księgi przychodów i rozchodów. 

Ponadto nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi 

przychodów i rozchodów znosi obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart 

przychodów pracowników. 

Link  

 

Wejdzie w życie 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 

zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów 

spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 22 stycznia 2020 r.  

 

 Projekt rozporządzenia wprowadza (na zasadzie kontynuacji zaniechania 

określonego rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 września 2017 r. w 

sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek 

kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej (Dz. U. poz. 1828), dalej: „rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

26 września 2017 r.”) zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od 

dochodów, uzyskanych przez podatników powstałych w wyniku przekształcenia 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (dalej: „SP ZOZ”) w spółki 

kapitałowe, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.). Dochód do opodatkowania powstaje w związku z 

brakiem możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (m.in. 

budowli i budynków), wniesionych nieodpłatnie do spółki przez podmiot tworzący oraz z 

uwagi na niemożność legitymizowania się przez podmiot przekształcany tytułem 

własności lub współwłasności tych środków trwałych, przed ich wniesieniem do spółki. 

Zakłada się, iż zaniechanie poboru podatku dochodowego będzie obejmowało te spółki 

kapitałowe, których udziałowcami lub akcjonariuszami w całości są Skarb Państwa, 

jednostki samorządu terytorialnego oraz uczelnia medyczna.  

 Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że formę 

organizacyjno-prawną z SP ZOZ w spółkę kapitałową zmieniły 94 zakłady lecznicze, przy 

czym samorząd posiada 100% udziałów w 66 spółkach kapitałowych, natomiast w jednej 

spółce – w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w 

Polanicy-Zdroju prawa z akcji SP wykonuje Minister Zdrowia. 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2544/1
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 Projekt rozporządzenia przewiduje, że zaniechanie poboru podatku dochodowego 

będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 

31 grudnia 2022 r. 

Link  

 

Projekty     

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie 

podatku dochodowego od osób fizycznych 

 Wskutek uchwalenia ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów 

dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień 

cenowych (Dz. U. poz. 2200), zachodzi konieczność dostosowania terminologii w 

rozporządzeniu w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku 

dochodowego od osób fizycznych. 

 Zmiany wprowadzane projektem rozporządzenia mają charakter dostosowawczy: 

pojęcia „uprzedniego porozumienia cenowego” i „jednostronnego uprzedniego 

porozumienia cenowego” zostają zastąpione pojęciami „porozumienia dotyczącego cen 

transferowych” i „jednostronnego porozumienia dotyczącego cen transferowych”. 

Konieczność zmiany wynika z uchwalenia ustawy z dnia 16 października 2019 r. o 

rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu 

uprzednich porozumień cenowych, w której zastępowanym pojęciom nadano inne 

znaczenie. 

 

Stan: 2.01.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie uzgodnień. 

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia.  

Link   

 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie 

podatku dochodowego od osób prawnych 

 Wskutek uchwalenia ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów 

dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień 

cenowych (Dz. U. poz. 2200), zachodzi konieczność dostosowania terminologii w 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/0012
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327659/
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rozporządzeniu w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych. 

 Zmiany wprowadzane projektem rozporządzenia mają charakter dostosowawczy: 

pojęcia „uprzedniego porozumienia cenowego” i „jednostronnego uprzedniego 

porozumienia cenowego” zostają zastąpione pojęciami „porozumienia dotyczącego cen 

transferowych” i „jednostronnego porozumienia dotyczącego cen transferowych”. 

Konieczność zmiany wynika z uchwalenia ustawy z dnia 16 października 2019 r. o 

rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu 

uprzednich porozumień cenowych, w której zastępowanym pojęciom nadano inne 

znaczenie. 

 

Stan: 9.01.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie uzgodnień. 

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia.  

Link  

 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

 Wskutek uchwalenia ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów 

dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień 

cenowych (Dz.U. poz. 2200), dostosowania terminologii w rozporządzeniu w sprawie cen 

transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 Zmiana wprowadzana projektem rozporządzenia ma charakter dostosowawczy i 

polega na zastąpieniu odesłania do „decyzji w sprawie porozumienia, o której mowa w 

art. 20a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa” odesłaniem do 

„uprzedniego porozumienia cenowego”. Konieczność zmiany wynika z uchwalenia ustawy 

z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego 

opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. 

 

Stan: 2.01.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji 

publicznych. 

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia.  

Link  

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327660/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327661/
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4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych 

 Wskutek uchwalenia ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów 

dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień 

cenowych (Dz.U. poz. 2200), zachodzi konieczność dostosowania terminologii w 

rozporządzeniu w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób 

prawnych. 

 Zmiana wprowadzana projektem rozporządzenia ma charakter dostosowawczy i 

polega na zastąpieniu odesłania do „decyzji w sprawie porozumienia, o której mowa w 

art. 20a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa” odesłaniem do 

„uprzedniego porozumienia cenowego”. Konieczność zmiany wynika z uchwalenia ustawy 

z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego 

opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. 

 

Stan: 2.01.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji 

publicznych. 

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia.  

Link  

 

5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 

26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

 Projektowane rozporządzenie ma na celu zmianę rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania 

art. 26 ust 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2545), wydanego na podstawie delegacji ustawowej, zawartej w art. 26 ust. 9 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z przedmiotową delegacją Minister 

Finansów może w drodze rozporządzenia określić grupy podatników, grupy płatników lub 

czynności, w przypadku których zostanie wyłączone lub ograniczone stosowanie nowych 

zasad poboru podatku u źródła, określone w art. 26 ust. 2e ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych.  

 Z uwagi na planowaną nowelizację przepisów w zakresie poboru podatku u źródła, 

której wejście w życie planowane jest na III kwartał 2020 roku, proponuje się odroczyć 

(w ustalonym zakresie) stosowanie art. 26 ust 2e ustawy o podatku dochodowym od osób 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327662/
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prawnych do momentu wejścia w życie wspomnianej nowelizacji. Dodatkowym powodem 

wydania rozporządzenia jest potrzeba rozszerzenia wyłączenia stosowania art. 26 ust. 2e 

ustawy na przypadki wypłat należności z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji 

oferowanych przez Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego nie tylko na 

rynkach zagranicznych, lecz również na rynkach krajowych.  

 Mając na uwadze planowaną nowelizację przepisów w zakresie poboru podatku u 

źródła a także specyficzny status Skarbu Państwa oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, 

w projekcie rozporządzenia zaproponowano: 

odroczenie (w ustalonym zakresie) stosowania art. 26 ust 2e ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych do momentu wejścia w życie planowanej nowelizacji 

przepisów w zakresie podatku u źródła,  

rozszerzenie bezterminowego wyłączenia stosowania art. 26 ust. 2e w przypadku wypłat 

należności z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji oferowanych przez Skarb Państwa 

oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. 

rozszerzenie bezterminowego wyłączenia stosowania art. 26 ust. 2e w przypadku wypłaty 

z tytułu niektórych świadczeń wykonywanych na rzecz Skarbu Państwa. 

 

Stan: 24.12.2019 r. – projekt rozporządzenia został skierowany do podpisu ministra.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

Link  

 

6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 

41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

 Projektowane rozporządzenie ma na celu zmianę rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania 

art. 41 ust 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 . poz. 

2545), wydanego na podstawie delegacji ustawowej, zawartej w art. 41 ust. 29 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przedmiotową delegacją Minister 

Finansów może w drodze rozporządzenia określić grupy podatników, grupy płatników lub 

czynności, w przypadku których zostanie wyłączone lub ograniczone stosowanie nowych 

zasad poboru podatku u źródła, określone w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.  

 Z uwagi na planowaną nowelizację przepisów w zakresie poboru podatku u źródła, 

której wejście w życie planowane jest na III kwartał 2020 roku, proponuje się odroczyć 

(w ustalonym zakresie) stosowanie art. 41 ust 12 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych do momentu wejścia w życie wspomnianej nowelizacji. Dodatkowym powodem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328010/
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wydania rozporządzenia jest potrzeba rozszerzenia wyłączenia stosowania art. 41 ust. 12 

ustawy na przypadki wypłat należności z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji 

oferowanych przez Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego nie tylko na 

rynkach zagranicznych, lecz również na rynkach krajowych.  

 Mając na uwadze planowaną nowelizację przepisów w zakresie poboru podatku u 

źródła a także specyficzny status Skarbu Państwa oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, 

w projekcie rozporządzenia zaproponowano: 

odroczenie (w ustalonym zakresie) stosowania art. 41 ust 12 ustawy do momentu wejścia 

w życie planowanej nowelizacji przepisów w zakresie podatku u źródła, 

rozszerzenie bezterminowego wyłączenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy w przypadku 

wypłat należności z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji oferowanych przez Skarb 

Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. 

rozszerzenie bezterminowego wyłączenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy w przypadku 

wypłaty z tytułu niektórych świadczeń wykonywanych na rzecz Skarbu Państwa. 

 

Stan: 23.12.2019 r. – projekt rozporządzenia został skierowany do podpisu ministra.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

Link  

 

7. Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych 

 Uchwalone przepisy wprowadzają zwolnienie od podatku dochodowego od osób 

fizycznych i od osób prawnych dla wsparcia udzielanego ze środków Funduszu. 

Rozwiązanie to jest spójne z obowiązującymi zwolnieniami, jakie zostały wprowadzone 

dla działań realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym kraju. Zdaniem projektodawcy, 

wprowadzone zwolnienie korzystnie wpłynie na wzrost użytkowania m.in. pojazdów 

niskoemisyjnych i przyczyni się do upowszechnienia i przyspieszenia transformacji 

rynkowej w kierunku dalszego ograniczenia emisji szkodliwych substancji i poprawy 

jakości powietrza w Polsce.  

 

Stan: 23.12.2019 r. – ustawę przekazano Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Link   

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328059/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BA2D88C171CB6403C12584CE006D92BF
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8. Obywatelski projekt ustawy - Emerytura bez podatku oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw 

 Projekt ustawy zmierza do likwidacji obciążenia emerytów i rencistów podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne, które 

pobierają:  

- emerytury i renty wypłacane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych;  

- emerytury i renty wypłacane na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;  

- emerytury i renty wypłacane na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

rolników;  

- renty strukturalne wypłacane na podstawie ustawy o rentach strukturalnych w 

rolnictwie;  

- emerytury wypłacane na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych;  

- emerytury i renty wypłacane na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin;  

- renty wypłacane na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych;  

- renty socjalne wypłacane na podstawie ustawy o rencie socjalnej. 

 

Stan: 22.11.2019 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu. 

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

Link   

 

9. Projekt ustawy z dnia 29 października 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od 

osób prawnych, ustawy o wymianie informacji z innymi państwami oraz 

ustawy – Ordynacja Podatkowa 

 

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: 

 Projektowana ustawa w ramach działań uszczelniających system podatków 

dochodowych ma przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych, 

które są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej 

optymalizacji podatkowej. Niedopasowania hybrydowe występują, gdy państwa mają 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=933B8500096FDFF3C12584BA0046AAC0
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różne przepisy w kwalifikowaniu pod względem podatkowym dochodów lub podmiotów, 

co może powodować podwójne zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów (DD 

– double deduction) lub z jednej strony zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów i 

brak zaliczenia do przychodów po drugiej stronie (D/NI - deduction/no inclusion). Przepisy 

ATAD 2 obejmują różnice w relacjach pomiędzy systemami opodatkowania 

przedsiębiorstw w państwach członkowskich i nakazują wprowadzenie uregulowań, które 

spowodują odmowę zaliczenia płatności do kosztów uzyskania przychodów lub nakażą 

zaliczenie kwoty do przychodu. 

 Celem wprowadzenia nowych przepisów jest zwiększenie odporności polskiego 

rynku, a tym samym rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, na rozbieżności w kwalifikacji 

struktur hybrydowych.  

 Dodatkowymi zmianami zawartymi w projektowanej ustawie jest wprowadzenie 

szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącej art. 15cb ustawy o 

CIT. 

Zmiany w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.  

 Projektowana ustawa nakłada na Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych transgranicznych 

organom podatkowym państw członkowskich (oraz w ograniczonym zakresie Komisji 

Europejskiej), jak również zakres, sposób i termin przekazania tej informacji.  

 Zakres przekazywanych informacji obejmować będzie informacje uzyskiwane na 

podstawie art. 86a § 1 pkt 5 i 86f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).   

 Informacja ma być przekazywana automatycznie docelowo w przeciągu miesiąca 

od zakończenia kwartału, w którym organ otrzymał informację od podmiotu 

obowiązanego. Pierwsza wymiana ma jednak nastąpić do dnia 31 października 2020 r.  

Zmiany w Ordynacji podatkowej 

 Projekt przewiduje również zmianę w zakresie retrospektywnego przekazywania 

informacji o schematach podatkowych transgranicznych, która dotyczy obowiązków 

wspomagającego. Zmiana ta ma związek z obecnie obowiązującymi przepisami rozdziału 

11a Ordynacji podatkowej (tj. przyjętymi rozwiązaniami przez polskiego ustawodawcę 

implementującego przepisy dyrektywy MDR). Dyrektywa MDR przewiduje obowiązek 

retrospektywnego raportowania przez „pośrednika” i „właściwego podatnika”, tj. 

podmiotach zdefiniowanych  w przepisach dyrektywy. Polskie regulacje implementujące 

unijną definicję „pośrednika” wprowadziły natomiast pojęcia promotora i 

wspomagającego. 

 Aby zapewnić spójność z celem dyrektywy MDR konieczne jest także 

uszczegółowienie przesłanek obowiązku przekazywania do Szefa Krajowej Administracji 
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Skarbowej informacji o schemacie podatkowym transgranicznym, który spełnia 

przesłankę szczególnej cechy rozpoznawczej, o której mowa w art. 86a § 1 pkt 13 lit. a 

tiret drugie ustawy Ordynacja podatkowa (tj. schemacie podatkowym, w którym 

uczestniczy odbiorca płatności z „raju podatkowego”). Niezbędne w tym zakresie jest 

uwzględnienie unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów 

podatkowych przyjmowanego przez Radę Unii Europejskiej, w sytuacji gdy przepisy 

krajowe nie zawierają wszystkich państw lub terytoriów określonych w unijnym wykazie. 

 

Stan: 5.11.2019 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie Komisji Prawniczej. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 Link   

 

 

10. Projekt ustawy z dnia 7 października 2019 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) znajduje zastosowanie w przepisach 

o podatku dochodowym. 

 Do PKWiU odwołuje się w swojej treści ustawa o podatku dochodowym od osób 

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

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne. 

 Obecnie obowiązująca PKWiU 2015 została wprowadzona rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 4 września 2015 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. 

 W rozporządzeniu tym, w § 3 pkt 2, zastrzeżono jednocześnie, że dla celów 

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej, do dnia 31 grudnia 2017 r. 

stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 

(PKWiU).  

 W wyniku nowelizacji rozporządzenia z dnia 4 września 2015 r., dokonanych 

rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. (Dz. U. poz. 2453) i z dnia 

20 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 2440), postanowiono, że dla celów opodatkowania 

podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324202/
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ewidencjonowanych oraz karty podatkowej, PKWiU wprowadzona rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 

(PKWiU), znajduje zastosowanie do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 Konieczne zatem stało się podjęcie prac mających na celu dostosowanie z dniem 

1 stycznia 2020 r. przepisów o podatku dochodowym do obecnie obowiązującej PKWiU 

2015. Pozwoli to na prawidłowe stosowanie przepisów o podatku dochodowym z 

uwzględnieniem nowo wprowadzonej PKWiU 2015.  

 Wdrożenie aktualnie obowiązującej PKWiU 2015 do przepisów o podatku 

dochodowym.  

Zmieniane są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne, które wymagają dostosowania do nowo wprowadzonej PKWiU 2015. 

 Zmiany mają charakter dostosowawczy. Ich celem jest jedynie przyporządkowanie 

nowych symboli i nazw grupowań PKWiU, bez merytorycznej zmiany przepisów 

podatkowych. 

 

Stan: 25.10.2019 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie Komisji Prawniczej. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

Link    

 

11. Projekt ustawy z dnia 10 października 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych 

na indywidualne konta emerytalne 

  Projekt ustawy realizuje założenia przyjęte w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju, opracowanej na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów „Planu na rzecz 

odpowiedzialnego rozwoju”. Jednym z pięciu filarów Planu na rzez odpowiedzialnego 

rozwoju jest „Kapitał dla rozwoju”, którego elementem jest Program Budowy Kapitału 

(PBK), będący narzędziem budowania oszczędności Polaków. PBK ma na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa finansowego Polaków i stabilności systemu finansów publicznych, rozwój 

lokalnego rynku kapitałowego oraz podniesienie potencjału rozwoju gospodarki. PBK 

zapewni stworzenie dobrowolnego kapitałowego systemu oszczędzania w Polsce oraz 

długoterminowych produktów inwestycyjnych. Silny rynek kapitałowy jest niezbędny dla 

budowy silnych fundamentów gospodarki, podwyższania potencjału wzrostu dochodów 

indywidualnych i PKB, co długoterminowo sprzyja wzmocnieniu stabilności systemu 

emerytalnego oraz wzrostowi świadczeń emerytalnych. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323255/
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  Niniejszy projekt ustawy zakłada przebudowę modelu funkcjonowania OFE w taki 

sposób, że: 

• Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE przekształcą się w 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE staną się specjalistycznymi 

funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO). 

• 100% aktywów netto OFE zostanie przekazanych na indywidualne konta 

emerytalne (IKE) prowadzone przez TFI, które będą dziedziczone. 

• Wypłata emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) podlega podatkowi 

dochodowemu według skali. W przypadku oszczędzania w IKE od wypłat środków 

gromadzonych na IKE nie jest pobierany PIT. W związku z tym pobrana zostanie ze 

środków funduszy tzw. opłata przekształceniowa na rzecz FUS w łącznej wysokości 15%, 

której płatność zostanie rozłożona na 2 lata. Wysokość opłaty odpowiada poziomowi 

efektywnej stopy opodatkowania emerytur wypłacanych z FUS i zapewnia równe 

traktowanie uczestników OFE przenoszących aktywa do IKE oraz ubezpieczonych w ZUS. 

• Polityka inwestycyjna SFIO przekształconych z OFE zostanie dostosowana do 

wieku i profilu ryzyka ubezpieczonych w długim terminie w sposób zapewniający ochronę 

wartości środków pochodzących z OFE. 

• Koszty zarządzania przez TFI środkami pochodzącymi z OFE będą ściśle 

limitowane. 

• Możliwe będzie złożenie deklaracji przez członka OFE o przeniesieniu środków 

zgromadzonych w OFE do ZUS działającego w imieniu i na rzecz FUS i dopisaniu wartości 

przeniesionych środków do kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS. Przy wyborze tej 

opcji nie będzie pobierana opłata przekształceniowa; 

• W związku z wysokim skomplikowaniem przenoszonych aktywów z OFE (kilkaset 

różnego rodzaju instrumentów finansowych w Polsce i zagranicą) oraz mając na celu 

szersze zróżnicowanie (zdywersyfikowanie) polityki inwestycyjnej FRD w środowisku 

niskich stóp procentowych, skutkujących oczekiwanym spadkiem stóp zwrotu z aktywów 

FRD, zarządzanie środkami FRD zlecone będzie wyspecjalizowanemu w inwestycjach 

podmiotowi w postaci towarzystwa funduszy inwestycyjnych zależnego od Polskiego 

Funduszu Rozwoju S.A. (PFR). PFR to spółka realizująca misję publiczną, zgodnie z ustawą  

z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. PFR jest spółką 

Skarbu Państwa oferującą instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, jednostek 

samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych, która inwestuje w zrównoważony rozwój 

społeczny i wzrost gospodarczy Państwa. PFR odgrywa wiodącą rolę w systemie instytucji 

rozwoju, współpracując ściśle z innymi instytucjami rozwoju tj. Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego, Agencją Rozwoju Przemysłu, Korporacją Ubezpieczeń i Kredytów 

Eksportowych, Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Polską Agencją Rozwoju 
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Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji 

rozwoju, w celu realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Należy więc 

podkreślić, że PFR, a co za tym idzie także TFI PFR, posiada zarówno unikalny status jak 

i doświadczenie by w efektywny sposób zarządzać aktywami FRD. Jednocześnie należy 

zaznaczyć, że obowiązujący obecnie model administrowania FRD (zarządzanie 

bezpośrednio przez ZUS) nie może być uznany za adekwatny dla rozszerzonej, bardziej 

inwestycyjnej struktury aktywów FRD związanej z przeniesieniem do tego funduszu 

aktywów pochodzących z OFE. Zarządzanie FRD będzie bowiem wówczas wymagało 

zwiększonych kompetencji z zakresu nowoczesnego zarządzania aktywami (Asset 

management), które posiada TFI PFR. 

 Istotnym oczekiwanym efektem jest wzrost oszczędności długoterminowych w 

postaci kapitału emerytalnego Polaków poprzez upowszechnienie IKE, odbudowa zaufania 

i wzrost przejrzystości systemu emerytalnego, w tym poprzez jasne oddzielenie systemu 

dobrowolnego, kapitałowego i prywatnego oraz powszechnego, obowiązkowego i 

publicznego. 

 

Stan: 13.11.2019 r. – projekt ustawy jest na etapie Rady Ministrów.  

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2019 r., z wyjątkami. 

Link   

 

12. Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

Proponowane rozwiązania zmieniają zakres usługi polegającej na udostępnianiu 

podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych przez organy podatkowe wstępnie 

wypełnionych zeznań podatkowych. Ustawa zmienia zakres usługi polegającej na 

udostępnianiu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. 

Usługa nie znajdzie zastosowania do zeznań składanych przez podatników w związku z 

prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi 

produkcji rolnej. 

W efekcie proponowanej zmiany, KAS nie będzie udostępniał zeznań podatkowych 

PIT-28S, PIT-36S i PIT 36LS, składanych przez podatników będących przedsiębiorstwem 

w spadku. Na tych formularzach rozliczane są bowiem wyłącznie przychody z 

pozarolniczej działalności gospodarczej, a dla celów podatku dochodowego, przychody 

przedsiębiorstwa w spadku uznawane są za przychody z pozarolniczej działalności 

gospodarczej.  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321848
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Ponadto nie będzie udostępnione za pośrednictwem portalu podatkowego wstępnie 

wypełnione przez KAS zeznanie PIT-36L, ponieważ to zeznanie składają wyłącznie 

podatnicy, którzy osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub 

działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód jest ustalany na podstawie 

prowadzonych ksiąg. Podatnicy, którzy składają zeznanie PIT-36L opodatkowują 

uzyskane dochody według jednolitej 19% stawki podatku.  

Zmiana zakresu usługi obejmie również zeznanie PIT-36. KAS nie udostępni 

podatnikowi zeznania PIT-36, jeżeli do jego złożenia będzie obowiązany podatnik 

prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. 

Podatnicy, którzy osiągają przychody z tych tytułów, składają zeznanie PIT-36, jeżeli 

korzystają z opodatkowania według skali podatkowej. KAS nie udostępni podatnikowi 

zeznania PIT-36, jeżeli w zeznaniu tym podatnik będzie obowiązany rozliczyć np. 

przychody ze stosunku pracy i jednocześnie przychody z pozarolniczej działalności 

gospodarczej. W ramach usługi zeznanie PIT-36 zostanie podatnikowi udostępnione, jeżeli 

w zeznaniu tym podatnik będzie rozliczał np. osiągnięte przychody ze stosunku pracy, z 

najmu i z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych. 

Stan: 10.01.2020 r. – ustawa została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 15 lutego 2020 r.  

Link  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=115
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Pozostałe 
 

Weszło w życie 

1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży 

detalicznej   

 

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 

 W dniu 16 maja 2019 r. Sąd Unii Europejskiej (SUE) w połączonych sprawach 

sygn. T-836/16 i T-624/17 stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej (KE) 

dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej, tj.: decyzji z dnia 19 września 2016 r. 

(C(2016) 5596 final) o wszczęciu postępowania w sprawie pomocy państwa 

SA.44351(2016/EO) (Polska - Podatek od sprzedaży detalicznej w Polsce) oraz 

nakazującej zawieszenie stosowania podatku na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia 

Rady (EU) 2015/1589, a także decyzji z dnia 30 czerwca 2017 r. SA.44351(2016 C) (ex 

2016/NN), w której KE ostatecznie uznała, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży 

detalicznej są niezgodne z regułami pomocy publicznej.  

 W swoim wyroku SUE całkowicie podzielił stanowisko Polski, i orzekł, że podatek 

od sprzedaży detalicznej nie stanowi pomocy państwa. Sąd stwierdził nieważność zarówno 

wstępnej, jak i ostatecznej decyzji KE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej, oraz 

obciążył KE wszystkimi kosztami poniesionymi przez Polskę w związku z postępowaniem. 

Wyrok SUE jest nieprawomocny. W dniu 24 lipca br. KE wniosła do Trybunału 

Sprawiedliwości UE (TSUE) odwołanie od wyroku SUE z 16 maja 2019 r. 

 W związku z pierwszą wydaną przez KE decyzją Minister Rozwoju i Finansów 

rozporządzeniem z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku 

od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1723) zawiesił pobór tego podatku w okresie od 

dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Następnie, ustawą z dnia 15 listopada 

2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 2099) 

zawieszono stosowanie podatku w 2017 r. W wyniku ostatecznej decyzji KE oraz 

zaskarżenia obu decyzji do SUE ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej zawieszana 

była jeszcze dwukrotnie: ustawą o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z 

dnia 12 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2178) do końca 2018 r. oraz ustawą 

o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 2402) do końca 2019 r. 
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 Na skutek powyższego przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej nie 

mają zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych do dnia 31 

grudnia 2019 r., a potencjalni podatnicy nie są zobowiązani do składania deklaracji 

podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży 

detalicznej do końca 2019 r.  

 Ostateczne orzeczenie TSUE może utrzymać w mocy wyrok SUE lub podjąć inne 

rozstrzygnięcia. 

 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej ma na celu 

zawieszenie na okres 6 miesięcy 2020 r. funkcjonowania ustawy, podobnie jak to miało 

miejsce w latach poprzednich. 

Link  

 

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności 

cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej 

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.  

 

 Przedłużenie obowiązywania zaniechania poboru podatku od czynności 

cywilnoprawnych nastąpi na podstawie projektowanego rozporządzenia Ministra Finansów 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności 

cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej, wydanego na 

podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.). Podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych 

nabywający w drodze umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualne, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.), do 30 czerwca 2020 

r. nie będą zobligowani do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.  

 Okres, o który zostanie przedłużone obowiązywanie zaniechania poboru podatku, 

pozwoli na dokończenie analiz zjawiska walut wirtualnych i obrotu nimi, sformułowanie 

legalnych definicji w tym zakresie oraz przygotowanie rozwiązań systemowych 

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

Link   

 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie 

kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i 

statystycznych krajowej instytucji płatniczej 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002497
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2459


Przegląd zmian w podatkach 

 

58 

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 stycznia 2020 r.  

 

Wydanie nowego rozporządzenia stanowi wykonanie przewidzianego w art. 83 ust. 

3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z 

późn. zm.) upoważnienia dla ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do 

określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego zakresu, formy i sposobu 

sporządzania kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i 

statystycznych krajowej instytucji płatniczej oraz terminy ich przekazywania Komisji 

Nadzoru Finansowego, uwzględniając konieczność zapewnienia KNF dostępu do informacji 

mających wpływ na ocenę sytuacji finansowej krajowej instytucji płatniczej, w tym 

informacji o rodzaju i zakresie wykonywania innej działalności prowadzonej przez 

instytucję płatniczą, o której mowa w art. 74 ust. 1 ustawy. Zmiany w nowym 

rozporządzeniu obejmują przede wszystkim uaktualnienie formularzy poprzez 

uwzględnienie nowej usługi płatniczej – usługi inicjowania transakcji płatniczej. 

Rozszerzono również zakres sprawozdań w zakresie funduszy własnych o kwotę kapitału 

zapasowego i pozostałych kapitałów rezerwowych, zgodnie z art. 76 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy 

o usługach płatniczych. Wśród walut wyszczególnionych w poszczególnych wzorach 

formularzy uwzględniono dodatkowo funta brytyjskiego, jako jednej z głównych walut 

wykorzystywanych w operacjach finansowych krajowych instytucji płatniczych. Ponadto, 

w związku ze zmianą zasad obliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru, na podstawie 

nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1997), zgodnie z którą 

wpłaty te uzależnione są od funduszy własnych, a nie od całkowitej kwoty transakcji 

płatniczych wykonanych przez krajową instytucję płatniczą, zrezygnowano z formularza, 

za pomocą którego krajowe instytucje płatnicze przekazywały dane o wartości transakcji. 

Link  

 

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby 

posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz spółki 

handlowej, pełniących funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 

W związku z nowymi regulacjami wprowadzonymi do ustawy o licencji doradcy 

restrukturyzacyjnego konieczne jest wydanie nowego aktu wykonawczego, który 

obowiązkiem ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym obejmie także 

spółki handlowe działające jako syndyk, zarządca lub nadzorca.  

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2431/1
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Rozporządzenie określa zakres przedmiotowego ubezpieczenia, termin powstania 

obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną. 

Link  

 
 

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu 

przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi 

powinny być opatrzone 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

  

Projekt obejmuje rozszerzenie możliwości dokonania zgłoszenia ZAP-3 i zgłoszeń 

NIP-7 w postaci elektronicznej przy zastosowaniu podpisu zaufanego i podpisu osobistego 

składanych za pośrednictwem portalu podatkowego.  

 Link   

 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.  

 

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) standardowe klasyfikacje i nomenklatury 

wprowadza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.  

W obecnym stanie prawnym od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje Polska 

Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), wprowadzona rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 

(PKWiU), która została opracowana na podstawie obowiązującej w Unii Europejskiej 

Klasyfikacji Statystycznej Produktów wg Działalności – CPA, wprowadzonej 

rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1209/2014 z dnia 29 października 2014 r. zmieniającym 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 ustanawiające nową 

klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylające 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE 

L 336 z 22.11.2014, str. 1). Jednakże do celów podatkowych – do dnia 31 grudnia 2019 

r. – stosowana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), wprowadzona 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2527/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2542/1
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Celem projektowanego rozporządzenia jest przedłużenie stosowania PKWiU 2008 

do celów:   

− opodatkowania podatkiem od towarów i usług − do dnia 31 marca 2020 r.,  

− opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym 

od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu 

od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej – do dnia 31 grudnia 2020 

r. 

Link  

 

 

Wejdzie w życie 

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw 

 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 30 lipca 2020 r. 

  

Projektowana regulacja przewiduje uproszenie i usprawnienie postępowania 

egzekucyjnego. 

Link 

 

Projekty 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 

października 2019 r. w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady 

ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz 

terminów uiszczania tej składki 

 W związku z wnioskiem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczącym 

obniżenia wysokości corocznej składki jaką będą wpłacały zakłady ubezpieczeń, które 

przystąpią do informatycznej bazy danych niezbędne będzie wydanie nowego aktu 

wykonawczego, który będzie określał wysokość składki wnoszonej przez zakłady 

ubezpieczeń na rzecz UFG oraz terminy jej uiszczania. Należy wskazać, iż na podstawie 

art. 117 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych, minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa w drodze 

rozporządzenia wysokość składki oraz terminy jej uiszczania, na wniosek 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2554/1
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002070
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002070
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 Stan: 25.10.2019 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.  

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

ogłoszenia. 

Link    

 

2. Projekt ustawy z dnia 11 października 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od 

czynności cywilnoprawnych 

  Projektowana zmiana ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma na celu 

wprowadzenie zwolnienia od podatku umów sprzedaży i zamiany walut wirtualnych w 

rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.). 

 Proponuje się, aby projektowane zmiany miały zastosowanie do czynności 

cywilnoprawnych dokonanych od 1 stycznia 2020 r., co zapewni ciągłość w nieobciążaniu 

podatkiem przedmiotowych czynności. 

 

Stan: 23.10.2019 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie Komisji Prawniczej.  

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Link     

3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie 

opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym 

 

 Wydanie rozporządzenia w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego 

wynika z upoważnienia ustawowego zawartego w art. 17 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. 

 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku 

(Dz. U. poz. 2243), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadziła zmiany 

w zakresie finansowania kosztów nadzoru. Koszty nadzoru będą finansowane bez 

pośrednictwa budżetu państwa, bezpośrednio z przychodów Urzędu Komisji Nadzoru 

Finansowego (UKNF), państwowej osoby prawnej działającej w oparciu o plan finansowy. 

Zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym dodanym przez 

ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 

nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, wpłaty i opłaty 

na pokrycie kosztów nadzoru ustala się w oparciu o kwotę ustaloną w planie finansowym 

UKNF, a po zakończeniu roku obrotowego UKNF ustala się różnicę pomiędzy planowanymi 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326552/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323501
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a wykonanymi kosztami, którą uwzględnia się w rozliczeniu kosztów nadzoru w danym 

roku obrotowym. 

 Zmiany zasad pokrywania kosztów nadzoru oznaczają konieczność zmiany 

poszczególnych rozporządzeń określających sposób ponoszenia tych kosztów przez 

podmioty objęte nadzorem, w tym także podmioty rynku kapitałowego. Rozporządzenie 

Ministra Finansów wydane na podstawie art. 17 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

nadzorze nad rynkiem kapitałowym zostało czasowo utrzymane w mocy do dnia 31 

grudnia 2019 r. wymaga zastąpienia nowym rozporządzeniem. 

 W związku ze zmianą ustawy i czasowym utrzymaniem w mocy dotychczasowych 

przepisów wykonawczych koniecznej jest wydanie nowego rozporządzenia.  W projekcie 

zmodyfikowano ustalony w 2015 r. mechanizm wprowadzający podział kosztów nadzoru 

netto, które dzielone są pomiędzy pięć grup podmiotowych wskazanych w § 18 

projektowanego rozporządzenia. Nie stanowią one jednak całości kosztów nadzoru nad 

rynkiem kapitałowym. Koszty nadzoru netto to ta część kosztów nadzoru nad rynkiem 

kapitałowym, która nie została pokryta przez: (1) wpłatę o wysokości 16,5% kosztów 

nadzoru dokonywaną przez sektor bankowy, (2) wpłatę o wysokości 1,5% kosztów 

nadzoru dokonywaną przez sektor ubezpieczeniowy. W ramach grup koszty nadzoru netto 

są dodatkowo pomniejszane o łączną sumę opłat rocznych o stałej wysokości oraz łączną 

sumę opłat jednorazowych za niektóre czynności KNF wpłaconą w poprzednim roku 

kalendarzowym przez podmioty każdej z grup. 

 Przy uwzględnieniu wielkości udziału w kosztach uwzględnić należy, po pierwsze 

charakter działalności podmiotów obowiązanych do wnoszenia opłat, a po drugie zakres 

sprawowanego nadzoru oraz konieczność zapewnienia jego skuteczności. Dodatkowo 

należy mieć przy tym na względzie, że opłaty nie powinny w istotny sposób wpływać na 

zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia. 

 

Stan: 23.12.2019 r. – projekt został skierowany do podpisu ministra.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Link      

 

4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu 

maklerskiego 

 Zasadność podjęcia prac zmierzających do wydania nowego rozporządzenia 

Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

domu maklerskiego, wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi („ustawa”), ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322100
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327650/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327650/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327650/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327650/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327650/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327650/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327650/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327650/
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nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym 

w systemie finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 483 poz. 1513). Zmiany dotyczą w 

szczególności zakresu działalności domu maklerskiego, objętej obowiązkiem 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  

 Na podstawie zmienionego art. 98 ust. 9 ustawy dom maklerski jest obowiązany 

do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w 

związku z prowadzeniem działalności maklerskiej w przypadku gdy: 

- nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy (chodzi o 

czynności polegające na przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, 

w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i 

rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych),  

- prowadzi jeden rodzaj lub kilka rodzajów działalności, o których mowa w art. 69 ust. 2 

pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy; chodzi o czynności polegające na: 

* przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu 

rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz 

prowadzeniu rachunków pieniężnych,  

* udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana 

za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki,  

* doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania 

przedsiębiorstw, 

* wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w 

zakresie czynności polegających na udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania 

transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, 

jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej 

pożyczki, 

- nie spełnia wymogu posiadania kapitału założycielskiego w wysokości ustalonej zgodnie 

z art. 98 ust. 2 lub 4 ustawy (odpowiednio kwota 50 tys. euro i 25 tys. euro). 

 W art. 98 ust. 9b ustawy została zawarta delegacja, na podstawie której minister 

właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę 

gwarancyjną, z uwzględnieniem wykonywanej działalności domów maklerskich oraz jej 

zakresu. 

 Projektowane rozporządzenie zastąpi obecne rozporządzenie Ministra Finansów z 

dnia 23 października 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej domu maklerskiego (Dz.U. poz. 1449). 
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 Stan: 29.11.2019 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.  

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

ogłoszenia. 

Link        

              

5. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2019 r. 

poz. 1813) ma na celu zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub 

darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych, przez osoby przebywające, lub które 

przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w 

ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli 

darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca 

rodzinny dom dziecka, w którym przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca. 

 

Stan: 8.01.2020 r. – projekt ustawy został skierowany do I czytania na posiedzeniu 

Sejmu.  

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

Link     

 

6. Poselski projekt ustawy – Karta Praw Podatnika 

 Proponowana ustawa jest wyrazem założenia, że państwo i samorząd terytorialny 

są zobowiązane do dbałości o prawa podmiotów, które umożliwiają ich działanie, ponosząc 

ciężary i świadczenia publiczne, w tym w szczególności podatki. W myśl zasady wzajemnej 

lojalności, wymagając od podatnika rzetelności w deklarowaniu podstawy opodatkowania 

i zapłacie należnej kwoty podatku, należy zagwarantować mu przestrzeganie zasady 

ekonomiczności opodatkowania, a także standardów przyzwoitej legislacji i rzetelnego 

postępowania administracyjnego i sądowego w sprawach podatkowych. Celem ustawy 

jest zapewnienie należytej ochrony praw podatników, która każdorazowo wymaga 

odpowiedniego wyważenia interesu publicznego i prywatnego w prawie podatkowym. 

Ustawa ma również na celu podniesienie świadomości społecznej praw podatnika. Cele te 

zostały wprost wyrażone w Preambule ustawy. Ustawa wprowadza do polskiego systemu 

podatkowego nową instytucję, to jest Kartę Praw Podatnika, rozumianą jako tekst 

normatywny, w którym w zwięzły sposób określone są podstawowe prawa podatników, 

którym odpowiadają obowiązki organów podatkowych.   

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327650/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327650/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327650/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327650/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327701/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=133
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Stan: 8.01.2020 r. – projekt ustawy został skierowany do I czytania na posiedzeniu 

Sejmu. 

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

Link  

 

7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji akcji 

 

Projekt rozporządzenia określa sposób prowadzenia ewidencji akcji będących 

przedmiotem oferty publicznej oraz akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 

lub wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, zakres danych 

wpisywanych do ewidencji akcji odrębnie dla każdego z przypadków, środki techniczne 

służące do wprowadzania informacji do ewidencji akcji oraz techniczne warunki 

wprowadzania informacji przy użyciu tych środków. Projektowane przepisy mają na celu 

umożliwienie m.in. prawidłowego wykonywania zadań przez Komisję Nadzoru 

Finansowego w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym oraz zapewnienie 

podstawowych danych o akcjach będących przedmiotem oferty publicznej oraz akcjach 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu. Ewidencja będzie prowadzona w formie elektronicznej, 

oddzielnie dla każdego z emitentów. W terminie pięciu dni roboczych od dnia przesłania 

przez emitenta do ewidencji wymaganych i prawidłowych danych, Komisja Nadzoru 

Finansowego będzie dokonywała aktualizacji ewidencji. 

 

Stan: 23.12.2019 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie prac Komisji 

Prawniczej.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

Link  

 

8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

 

1. Dostosowanie przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej do przygotowywanego 

wprowadzenia od 1 stycznia 2020 r. jednego rachunku wspólnego dla obsługi wpłat i 

płatności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od 

osób fizycznych, podatku od towarów i usług (PIT, CIT i VAT) oraz określonych innych 

podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa. Szczegółowe powiązanie 

rodzaju rachunku bankowego z kategorią dochodów budżetu państwa zostanie określone 

w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=137
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328502/katalog/12652290#12652290
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urzędów skarbowych oraz indywidualnego rachunku podatkowego. Proponowane zmiany 

przepisów dotyczą sprawozdań sporządzanych i przekazywanych przez urzędy skarbowe 

oraz dysponenta części budżetowej 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa. 

2. Brak możliwości prezentowania danych dotyczących wydatków, które nie wygasają z 

upływem danego roku budżetowego w sporządzanym za IV kwartały roku budżetowego 

sprawozdaniu Rb-40 z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok 

budżetowy, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej 

/instytucji gospodarki budżetów ej/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

3. Uaktualnienie katalogu symboli identyfikujących państwowe fundusze celowe dla celów 

sprawozdawczości budżetowej poprzez nadanie symbolu Funduszowi Dostępności i 

Funduszowi Szerokopasmowemu. 

4. W konsekwencji utworzenia jednego wspólnego rachunku zaproponowano:  

• uchylenie w przepisach o sprawozdawczości budżetowej obowiązku sporządzania i 

przekazywania sprawozdań Rb-23A o stanie środków na rachunku bankowym o symbolu 

222-4,  

• nowy wzór sprawozdania Rb-24 o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów 

skarbowych,  

• dostosowanie terminarza i instrukcji sporządzania przez urzędy skarbowe sprawozdań 

Rb-24 i Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych,  

• wprowadzenie nowego przepisu wskazującego podmiot obowiązany do ujmowania w 

sprawozdaniu Rb-27 tzw. korekty rocznej w przypadku, gdyby powstała różnica pomiędzy 

kwotą dochodów wykazanych w sprawozdaniach rocznych Rb-27 a kwotą dochodów 

przekazanych na centralny rachunek bieżący budżetu państwa w danym roku 

budżetowym.  

5. Wprowadzenie możliwości prezentowania w sprawozdaniu Rb-40 sporządzanym za IV 

kwartały roku budżetowego danych dotyczących wydatków nie wygasających z upływem 

danego roku budżetowego.  

6. Wprowadzenie symbolu dla nowoutworzonego Funduszu Dostępności i Funduszu 

Szerokopasmowego. 

Stan: 23.12.2019 r. – projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia.  

Link  

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328556/katalog/12652940#12652940
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9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 

odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń 

rozporządzenia 596/2014 oraz rozporządzenia 2017/1129 

 

Wydanie rozporządzenia wynika ze zmiany art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym ustawą z dnia 16 października 2019 r. o 

zmianie o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217). 

Nadrzędnym celem projektu jest określenie procedury przyjmowania przez 

Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń lub potencjalnych naruszeń 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 

r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 

wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia 

dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12). 

Przyjęte w projekcie rozwiązania zostały oparte na funkcjonującym obecnie 

modelu przyjmowania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń i 

potencjalnych naruszeń rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. 

Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.). Obecny sposób postępowania sprawdza 

się bowiem w praktyce, zapewnia sprawne działanie organu nadzoru oraz ochronę osób 

dokonujących zgłoszeń, a przy tym jest oparty na rozwiązaniach przyjętych w Unii 

Europejskiej. W związku z tym procedura przyjmowania zgłoszeń naruszeń przepisów 

rozporządzenia 2017/1129 będzie identyczna jak w przypadku przyjmowania zgłoszeń 

naruszeń przepisów rozporządzenia 596/2014. 

 

Stan: 30.12.2019 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.  

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

ogłoszenia.  

Link  

 

10. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 

wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych  

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328650/katalog/12653214#12653214
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Potrzeba wydania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych jest konsekwencją zmiany 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji polegającej na dodaniu nowego 

oddziału, w którym uregulowano egzekucję z praw majątkowych zarejestrowanych w 

rejestrze akcjonariuszy (art. 95a–95g) przepisem art. 3 ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. 

o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

1798). W związku z powyższym zaistniała konieczność wydania nowego rozporządzenia 

zawierającego również określenie wzorów dokumentów umożliwiających stosowanie 

nowego środka egzekucyjnego - egzekucji z praw majątkowych zarejestrowanych w 

rejestrze akcjonariuszy. 

Został dodany nowy wzór protokołu zajęcia prawa majątkowego zarejestrowanego 

w rejestrze akcjonariuszy, stanowiący załącznik nr 9 do projektu rozporządzenia oraz 

nowy wzór zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze 

akcjonariuszy, stanowiący załącznik nr 10 do projektu rozporządzenia. Stanowią nowe 

wzory dokumentów, które będą stosowane w egzekucji z praw majątkowych 

zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy. Wzory te zawierają elementy i pouczenia 

zawarte w przepisach ogólnych dotyczących egzekucji należności pieniężnych, czyli 

analogicznie jak w innych wzorach dokumentów, z uwzględnieniem szczególnych 

rozwiązań dotyczących egzekucji z praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze 

akcjonariuszy zawartych w art. 95a–95g ustawy  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Pozostałe wzory zawiadomień i protokołów stanowiące załączniki nr 1-8 oraz 11-

14 zostały oparte na obowiązujących wzorach stanowiących załączniki nr 1-12 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1804, z późn. 

zm.). Uaktualniono w nich publikatory aktów prawnych oraz dokonano drobnych zmian 

redakcyjnych. Ponadto w załączniku nr 3, stanowiącym zawiadomienie o zajęciu 

wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, dostosowano 

pouczenie dla banku w przypadku blokady rachunku, o której mowa w art. 119zg pkt 2 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900,  z 

późn. zm.) do przepisów art. 81 § 8 i 9 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji.   

Oczekuje się, że wejście projektowanego rozporządzenia w życie umożliwi 

stosowanie nowego środka egzekucyjnego - egzekucji z praw majątkowych 

zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy. 
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Stan: 30.12.2019 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 marca 2020 r.  

Link  

 

11. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych 

 

Projekt ustawy włącza do stabilizującej reguły wydatkowej (określonej w art. 

112aa ustawy o finansach publicznych) wydatki dokonywane z Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z tytułów, innych niż określone w art. 6, 6a 

i 6b ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. Kwota wydatków na inne cele niż określone w art. 6, 6a, 6b (jak na 

przykład wypłata dodatkowych emerytur) dokonana w danym roku, będzie obniżała limit 

wydatków na rok następny. Proponowana zmiana ma na celu zapobieżenie omijaniu 

stabilizującej reguły wydatkowej przez przesuwanie różnych kategorii bieżących 

wydatków budżetowych do instytucji publicznych nieobjętych działaniem SRW, i w ten 

sposób ma przyczynić się do wzmocnienia dyscypliny finansów publicznych.  

 

Stan: 8.01.2020 r. – projekt został skierowany do I czytania w komisjach.  

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

Link  
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