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VAT 
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 

ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas z prowadzonej 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1988
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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: 20.01.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.  

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

Link   

 

2. 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:  

1) § 6 rozporządzenia w sprawie prewspółczynnika, przez nadanie nowego 

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

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323808/
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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  

 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie 

wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od 

towarów i usług 

 

Projektowane rozporządzenie dostosowuje wzór dokumentu VAT-R Zgłoszenie 

rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług w związku z wprowadzeniem zmian 

związanych z obowiązkiem przesyłania tzw. pliku JPK_VAT, obejmującego deklarację i 

ewidencję na podstawie art. 99 ust. 11c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, który będzie obowiązywać począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

Powyższe zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520). Pozostałe 

zmiany wprowadzone we wzorach dokumentów związanych z rejestracją podatników 

(VAT-5, VAT-5UE, VATZ) są zmianami o charakterze techniczno-porządkowym. 

Określenie wzoru dokumentu VAT-R i aktualizacja formularzy VAT-5, VAT-5UE, 

VAT-Z . Jednolite wzory dokumentów ułatwią podatnikom podatku od towarów i usług 

wykonywanie obowiązków podatkowych. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328508/katalog/12652527#12652527
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Stan: 10.02.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie uzgodnień.  

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

Link  

 

4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie 

wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji 

wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu 

 

Niniejszy projekt rozporządzenia określa nowe wzory dwóch deklaracji: deklaracji 

o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków 

transportu (VAT-10) oraz deklaracji o podatku od towarów i usług od 

wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (VAT-11). 

Powyższe stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 99 ust. 14b ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), w związku 

ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku 

od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520), 

polegającymi na zniesieniu obowiązku odrębnego składania deklaracji podatkowych 

miesięcznych i kwartalnych oraz ewidencji, poprzez nałożenie na podatników obowiązku 

składania deklaracji zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego obejmującego 

deklarację i ewidencję. 

Dodatkowe zmiany uzasadnione są potrzebą dokonania standaryzacji formularzy i 

mają charakter techniczno – redakcyjny. 

 

Stan: 17.02.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie uzgodnień. 

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

Link  

 

 

5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 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 

 

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 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12330007/katalog/12661569#12661569
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12330205/katalog/12662333#12662333
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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 

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. 

 

Stan: 12.02.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie Komisji Prawniczej.  

Projekt przewidywał, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.  

Link  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328050/katalog/12647558#12647558
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Akcyza i cło   
Projekty 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2020 r. 

zmieniającego 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: 06.02.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie Komisji Prawniczej. 

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

Link  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12329200/katalog/12656858#12656858
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Podatki dochodowe 
Weszło w życie 

1. 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 

 

Ustawa weszła w życie z dniem 15 lutego 2020 r.  

 

Wprowadzone 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 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.  

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

najmu i z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych. 

Link  

 

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie 

podatku dochodowego od osób fizycznych 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 lutego 2020 r.  

  

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 rozporządzeniem 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. 

Link  

 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie 

podatku dochodowego od osób prawnych 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 lutego 2020 r.  

 

 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 prawnych. 

 Zmiany wprowadzane rozporządzeniem mają charakter dostosowawczy: pojęcia 

„uprzedniego porozumienia cenowego” i „jednostronnego uprzedniego porozumienia 

cenowego” zostają zastąpione pojęciami „porozumienia dotyczącego cen transferowych” 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/179
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/0238
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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. 

Link  

 

Wejdzie w życie  

 

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

od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 19 lutego 2020 r.  

 

 Uchwalone przepisy wprowadzają zwolnienie od podatku dochodowego od osób 

fizycznych i od osób prawnych dla wsparcia udzielanego ze środków Funduszu 

Niskoemisyjnego Transportu. 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.  

Link  

 

Projekty    

1. 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 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/0239
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000183


Przegląd zmian w podatkach 

 

17 

 

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 

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

Link  

 

2. 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 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328010/
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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 

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

Link  

 

3. 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;  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328059/
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- 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: 22.01.2020 r. – projekt ustawy skierowano do Komisji Finansów Publicznych oraz 

Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

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

Link   

 

4. Projekt ustawy z dnia 24 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, 

ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz 

niektórych innych ustaw  

 

Zmiany w zakresie podatków dochodowych 

Celem regulacji jest implementacja dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 

2017 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji 

struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (zwanej dalej: „ATAD 2”). 

 

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług 

Zmiany w zakresie wdrożenia dyrektywy Rady UE (2018/1910).  

Projektowana zmiana (tzw.„quick fix”) wiąże się z koniecznością implementacji do 

polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady UE (2018/1910) z 4 grudnia 

2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i 

uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących 

opodatkowania handlu między państwami członkowskimi. 

Projekt zmierza do usprawnienia, ujednolicenia i uszczelnienia aktualnego systemu 

VAT w niżej wymienionych obszarach:  

1) wprowadzenia uproszczeń i zharmonizowania zasad korzystania z procedury 

magazynu typu call-off stock w handlu transgranicznym;  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=933B8500096FDFF3C12584BA0046AAC0
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2) zharmonizowania regulacji w zakresie tzw. transakcji łańcuchowych;  

3) uznania numeru identyfikacji VAT nabywcy oraz złożenia prawidłowej informacji 

podsumowującej za przesłankę materialną do zastosowania zwolnienia z prawem do 

odliczenia (stawki 0%) w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.  

Ad.1 

Procedura dotycząca magazynów typu call-off stock nie została bezpośrednio 

uregulowana w przepisach dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w 

sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. L Nr 347 z 

11.12.2006, s. 1, ze zm.), zwanej dalej: „dyrektywą VAT”. Możliwość wprowadzenia tego 

typu uproszczenia w regulacjach krajowych poszczególnych państw członkowskich 

wynikała z interpretacji przepisów obowiązującej dyrektywy VAT (aart. art. 14 ust. 1 w 

zrt.z arrt.138, art. 17 ust. 1 w zw. z art. 138 ust. 2 lit. c, art. 20-21rt.23 ort. art. 63 i art. 

68). W związku z brakiem jednolitych regulacji w tym obszarze w ramach Unii 

Europejskiej zaobserwować można było znaczące różnice między poszczególnymi 

państwami członkowskimi: były bowiem takie państwa, jak Polska, które posiadały 

regulacje dotyczące magazynów typu call-off stock (w Polsce rozwiązanie takie 

funkcjonuje od 1 grudnia 2008 r., pod nazwą magazynów konsygnacyjnych), były również 

takie, które takich regulacji w swoim ustawodawstwie krajowym nie posiadały; różnice 

występowały również w ramach poszczególnych krajowych uregulowań w tym zakresie w 

tych państwach członkowskich, które z takiego uproszczenia skorzystały. 

Dyrektywa 2018/1910 oraz rozporządzenie wykonawcze 2018/1912, 

uszczegóławiające zawartość ewidencji prowadzonych przez dostawcę i nabywcę w 

ramach procedury magazynu typu call-off stock, wprowadzają rozwiązanie upraszczające 

i ujednolicające stosowanie przepisów dotyczących VAT w tym zakresie w obrębie 

jednolitego rynku unijnego.  

Jak wskazuje motyw 5 dyrektywy 2018/1910 „Magazyn typu call-off stock, odnosi 

się do sytuacji, w której w chwili transportu towarów do innego państwa członkowskiego 

dostawca zna już tożsamość osoby nabywającej towary, której zostaną one dostarczone 

na późniejszym etapie i po ich przybyciu do państwa członkowskiego przeznaczenia.”. 

Obecnie, w państwach, w których nie funkcjonował taki magazyn, prowadziło to do 

zaistnienia zdarzenia uznanego za wewnątrzwspólnotową dostawę (w państwie 

członkowskim wyjścia towarów) oraz zdarzenia uznanego za wewnątrzwspólnotowe 

nabycie (w państwie członkowskim przybycia towarów), a następnie „krajowej” dostawy 

w państwie członkowskim przybycia. Powyższe wymagało od dostawcy dokonania 

stosownej identyfikacji do celów VAT w państwie członkowskim przybycia towarów. Aby 

tego uniknąć, wprowadzono – jednolite w ramach UE – rozwiązanie, dzięki któremu takie 

transakcje będą pod pewnymi warunkami uznawane za powodujące (po stronie dostawcy) 
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dostawę zwolnioną z prawem do odliczenia (stawka 0%) w państwie członkowskim 

wyjścia i wewnątrzwspólnotowe nabycie (po stronie nabywcy) opodatkowane w państwie 

członkowskim przybycia. 

Przewidywany projekt ustawy, implementując postanowienia wskazanej 

dyrektywy, zmienia istniejące w polskiej ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, 

regulacje w ww. zakresie, dostosowując je do przepisów wprowadzonych dyrektywą 

2018/1910. 

Ustawa o VAT przewiduje obecnie szczególne regulacje dotyczące magazynu 

konsygnacyjnego, który – co do zasady – spełnia przesłanki uznania go za magazyn typu 

call-off stock. Dyrektywa 2018/1910 wprowadza jednak przepisy, które w pewnym 

zakresie różnią się od tych, które funkcjonują obecnie w polskich przepisach dotyczących 

VAT (m.in. ww. dyrektywa kształtuje tę instytucję szerzej, np. uwzględniając działalność 

handlową czy wprowadzając instytucję substytucji), co pociąga za sobą konieczność 

dokonania zmian w ustawie o VAT. 

W związku z projektowanymi zmianami w zakresie procedury magazynu typu call-

off stock, przewiduje się również zmiany w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks 

karny skarbowy oraz w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej. Zmiany dokonane w ustawie - Kodeks karny skarbowy mają na celu 

zobligowanie podatnika prowadzącego magazyn wykorzystywany w procedurze 

magazynu typu call-off stock do złożenia zawiadamiania o prowadzeniu takiego 

magazynu. Natomiast zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej mają na celu 

dostosowanie procedury kontroli celno-skarbowej do możliwości kontrolowania towarów 

znajdujących się w magazynach wykorzystywanych w procedurze magazynu typu call-off 

stock. 

 

Ad.2 

W aspekcie tzw. transakcji łańcuchowych podkreślić należy, że obecne zasady 

dotyczące miejsca opodatkowania takich transakcji nie zostały uregulowane na szczeblu 

unijnym, lecz wynikają z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (np. 

wyrok z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie C-245/04 Emag Handel Eder OHG oraz wyrok 

z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie C-430/09 Euro Tyre Holding BV). Zgodnie z 

przywołanymi wyrokami, w celu prawidłowego przyporządkowania wysyłki lub transportu 

wewnątrzwspólnotowego jednej z dokonanych dostaw, należy dokonać całościowej oceny 

wszystkich okoliczności z tym związanych pozwalających na ustalenie, która dostawa 

spełnia wszystkie przesłanki związane z dostawą wewnątrzwspólnotową. Są to złożone 

schematy transakcyjne i powodują wiele niejasności w praktyce, a ich zastosowanie w 
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państwach członkowskich jest niejednolite. Aby uniknąć stosowania przez państwa 

członkowskie różnych podejść, co mogłoby prowadzić do podwójnego opodatkowania lub 

nieopodatkowania, a także w celu uproszczenia, ujednolicenia oraz zwiększenia pewności 

prawa dla podmiotów gospodarczych, dyrektywa 2018/1910 wprowadza wspólną zasadę, 

zgodnie z którą, o ile spełnione są określone warunki, transport towarów należy przypisać 

jednej określonej dostawie w ramach łańcucha transakcji. 

Projektowane zmiany spowodują ujednolicenie rozliczania podatku VAT w ramach 

transakcji łańcuchowych poprzez wprowadzenie definicji podmiotu pośredniczącego oraz 

wskazanie jednolitych reguł co do określania tzw. transakcji ruchomej przy wysyłce lub 

transporcie towaru pomiędzy różnymi państwami członkowskimi. Zgodnie z obecnie 

obowiązującymi przepisami ustawy o VAT ustalenie tzw. dostawy ruchomej w łańcuchu 

dostaw opiera się na każdorazowym analizowaniu warunków transakcji celem właściwego 

ustalenia dostawy, której przypisane winno być przemieszczenie. Przepis art. 22 ust. 2 

ustawy o VAT przewiduje zasadę, zgodnie z którą, jeżeli towar jest wysyłany lub 

transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy (w 

trzyelementowym łańcuchu będzie to zatem drugi w kolejności podmiot), przyjmuje się, 

że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy. 

Jednakże, jeżeli z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport należy 

przyporządkować dostawie dokonywanej przez nabywcę towaru, który dokonuje również 

jego dostawy (drugi w kolejności podmiot), to dostawę ruchomą należy przypisać 

dostawie dokonywanej przez tego nabywcę i wyłączona jest możliwość 

przyporządkowania atrybutu ruchomości dla dostawy dokonywanej na rzecz tego 

nabywcy. Przez warunki dostawy, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o VAT, należy 

rozumieć w szczególności warunki (okoliczności), w ramach których dochodzi do 

przeniesienia prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel pomiędzy stronami.  

W związku z implementacją dyrektywy 2018/1910 ulegną modyfikacji wskazane 

powyżej zasady związane z analizowaniem warunków dostawy przy transakcjach 

łańcuchowych poprzez wprowadzenie reguły ogólnej, zgodnie z którą transakcją ruchomą 

będzie transakcja, w której nabywcą jest podmiot pośredniczący (przy czym podmiot 

pośredniczący to podmiot inny niż pierwszy w kolejności dostawca i ostatni w kolejności 

nabywca). Wyjątkiem od tej reguły (domniemania) będzie przyporządkowanie wysyłki lub 

transportu towarów do dostawy dokonanej przez ww. podmiot pośredniczący, pod 

warunkiem że podmiot ten przekaże swojemu dostawcy numer identyfikacyjny VAT 

nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub 

transportowane. 

Z uwagi na to, że dyrektywa 2018/1910 wprowadza uproszczenie wyłącznie do 

transakcji unijnych, w których podmiot pośredniczący wysyła lub transportuje towar, 
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należało zaprojektować przepisy dotyczące eksportu oraz takich transakcji unijnych, w 

których wysyłka lub transport są dokonane przez pierwszego lub ostatniego w kolejności 

podatnika w łańcuchu. 

 

Ad. 3 

Jeżeli chodzi o numer identyfikacyjny VAT UE w odniesieniu do zastosowania 

zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0%) do dostawy towarów w handlu 

wewnątrzwspólnotowym, projektowane przepisy, implementujące dyrektywę 2018/1910, 

wprowadzają wymóg posiadania ważnego numeru identyfikacyjnego VAT przez nabywcę 

w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym rozpoczyna się transport 

towarów, jako przesłanki materialnej umożliwiającej dostawcy zastosowanie zwolnienia 

(stawki 0%). 

W obecnych przepisach ustawy o VAT istnieje wymóg posiadania numeru 

identyfikacyjnego VAT nabywcy. Jednakże w związku z wykładnią Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej numer ten stanowi jedynie przesłankę formalną, co 

prowadzi do braku możliwości kwestionowania prawa podatnika do zwolnienia od podatku 

transakcji wewnątrzwspólnotowej (stawka 0%) w przypadku spełnienia warunków 

materialnych (wywóz z jednego państwa członkowskiego do drugiego) mimo braku 

spełnienia warunków formalnych zwolnienia. 

Ponadto, obecne polskie przepisy zobowiązują dostawcę do składania informacji 

podsumowującej VAT-UE, jednakże również w tym przypadku jest to formalna, a nie 

materialna przesłanka do zastosowania zwolnienia (stawki 0%). Dane zawarte w 

informacji podsumowującej VAT-UE dostawcy są dostępne za pośrednictwem systemu 

VIES dla organów podatkowych państwa członkowskiego nabywcy, które jest w ten 

sposób informowane o przybyciu na terytorium tego państwa towarów podlegających 

opodatkowaniu. Nabywca musi zadeklarować wewnątrzwspólnotowe nabycie w swojej 

deklaracji VAT, a jego organy podatkowe mają możliwość porównania tej deklaracji z 

danymi dostawcy zawartymi w systemie VIES (tj. porównania z danymi państwa 

członkowskiego dostawy). Dlatego też złożenie prawidłowej informacji podsumowującej 

odgrywa kluczową rolę w walce z różnego rodzaju oszustwami w Unii Europejskiej. Z tego 

względu dyrektywa 2018/1910 wprowadza obowiązek złożenia prawidłowej informacji 

podsumowującej jako przesłanki materialnej, w przypadku niespełnienia której zwolnienie 

(stawka 0%) nie będzie miało zastosowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy dostawca należycie 

uzasadni swoje uchybienie. 

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

Niniejszy projekt realizuje również wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w sprawie C-307/16, w którym orzeczono o braku możliwości uzależniania 
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zastosowanie zwolnienia w eksporcie przewidzianego w art. 146 ust. 1 lit. b dyrektywy 

VAT od obowiązku osiągniecia przez podatnika minimalnego pułapu obrotów za poprzedni 

rok podatkowy lub, w braku spełnienia tego warunku, zawarcia umowy z podmiotem 

uprawnionym do zwrotu VAT podróżnym. W obecnych przepisach ustawy o VAT (art. 127 

ust. 6) w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym sprzedawcy mogą dokonywać 

zwrotu podatku podróżnym, od towarów nabytych u tego sprzedawcy, pod warunkiem 

osiągnięcia obrotów za poprzedni rok podatkowy powyżej 400.000 zł. Oznacza to, że 

przepisy w zakresie określonego w art. 127 ust. 6 ustawy o VAT warunku osiągnięcia 

przez sprzedawcę minimalnej wysokości obrotów za poprzedni rok podatkowy naruszają 

przepisy prawa unijnego. Niezbędna jest w tym zakresie zmiana przepisów polegająca na 

odstąpieniu od tego warunku.  

 

Zmiany w zakresie informacji o schematach podatkowych (MDR) 

Celem regulacji jest: 

1) dopełnienie poprzez zmianę przepisów ustawy o wymianie informacji podatkowych z 

innymi państwami transpozycji dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 

r. zmieniającej dyrektywę 2011/16UE w zakresie obowiązkowej automatycznej 

wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających 

zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (zwanej dalej: dyrektywą MDR), 

2) wprowadzenie zmian w Ordynacji podatkowej o charakterze doprecyzowującym 

obowiązujące przepisy w zakresie informacji o schematach podatkowych (MDR). 

Zmiany w zakresie podatków dochodowych 

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 

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.  
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Zmiany w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług 

Zmiany związane 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 istniejącew 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.  

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. 

 

Zmiany w zakresie informacji o schematach podatkowych (MDR) 

Zmiany w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami 

nakładają 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. 

W ramach zmian w ustawie Ordynacja podatkowa, projekt przewiduje również 

zmianę w zakresie retrospektywnego przekazywania informacji o schematach 

podatkowych transgranicznych, która dotyczy obowiązków wspomagającego. Zmiana ta 



Przegląd zmian w podatkach 

 

26 

 

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 

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”). 

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach rozdziału 11a działu III 

Ordynacji podatkowej związanych z nadawaniem numeru schematu podatkowego (NSP), 

w tym doprecyzowanie przepisów dotyczących pełnomocnictw szczególnych na gruncie 

przepisów o schematach podatkowych (dodanie art. 86na Ordynacji podatkowej). 

 

Stan: 12.02.2020 r. – projekt ustawy został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. 

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

 Link 

 

5. 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. 

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=208
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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 przewidywał, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2019 r., z wyjątkami. 

Link   

 

6. Projekt ustawy z dnia 24 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych 

ustaw 

 

Celem regulacji jest: 

1) dostosowanie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów o podatku dochodowym do obecnie 

obowiązującej PKWiU 2015.  

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, oraz w wyniku kolejnych nowelizacji dokonanych 

rozporządzeniami Rady Ministrów, postanowiono, 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 2020 r. stosuje się Polską 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321848
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Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).  

2) ograniczenie liczby rocznych obliczeń podatku (PIT–40A) sporządzanych przez organy 

rentowe poprzez  likwidację obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku (PIT-

40A) dla niektórych podatników. Wprowadzenie zmian w katalogu negatywnych 

przesłanek (art. 34 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), której 

wystąpienie spowoduje obowiązek wystawienia zamiast PIT-40A, rocznej informacji 

podatkowej PIT-11A.  

3) kompleksowe uregulowanie kwestii wnioskowania przez podatnika do organu 

rentowego o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Zmiana rozszerza 

skuteczność złożonego przez podatnika wniosku na lata następne, aż do jego 

wycofania, a także wskazuje, że organ rentowy ma obowiązek uwzględnienia złożonego 

„wycofania” wniosku w miesiącu jego złożenia przez podatnika lub najpóźniej w 

miesiącu następnym, 

4) wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkwania w zakresie 

regulacji dotyczącej zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów 

hipotetycznych odsetek oraz doprecyzowanie innych istniejących przepisów (art. 15cb 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), 

5) wprowadzenie zmian o charakterze doprecyzowującym obowiązujące przepisy. 

W efekcie wdrożenia aktualnie obowiązującej PKWiU 2015 do przepisów o podatku 

dochodowym nastąpi zmiana przepisów 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. 

W efekcie projektowanych zmian nastąpi rozszerzenie katalogu przypadków, w 

których organ rentowy jest zwolniony z obowiązku sporządzania rocznego obliczenia 

podatku. Zmiana ta wychodzi naprzeciw postulatom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

(ZUS). O wprowadzenie tej regulacji postulował ZUS, który w 2019 r. podczas akcji 

rozliczeniowej podatku za 2018 r. odczuł bardzo znaczący wzrost liczby zajęć 

komorniczych, z którymi zwróciły się organy egzekucyjne. Zmiana zawiera zmiany w 

katalogu negatywnych przesłanek, których wystąpienie (przynajmniej jednej) skutkuje 

brakiem obowiązku sporządzania PIT–40A. Zmiana ta poprawi sytuację organów 

rentowych, gdyż w 2021 r. (przy rozliczeniu dokonywanym za 2020 r.) zostanie 

ograniczona liczba podatników, dla których organy rentowe będą obowiązane sporządzać 
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roczne obliczenie podatku (PIT–40A). W konsekwencji, w ocenie ZUS, organy 

egzekucyjne (komornicy sądowi) zamiast do organów rentowych zwrócą się w sprawie 

egzekucji do organów podatkowych. 

Kolejnym rozwiązaniem jest zmiana w zakresie składania wniosku o 

niepomniejszanie przez organ rentowy zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. 

Zmiana ta polega na tym, że raz złożony wniosek będzie obowiązywał aż do jego 

odwołania. W obecnym stanie prawnym wniosek ten obowiązuje wyłącznie do końca roku, 

w którym został złożony. Przepis ten wpłynie na zmniejszenie obowiązków 

biurokratycznych wobec podatników. 

Proponuje się wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania dotyczącej art. 15cb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

Pozostałe zmiany mają m.in. na celu: 

1) umożliwienie niestosowania przepisów dotyczących zwiększania przychodów lub 

wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz 

dotyczących odpowiedzialności solidarnej w VAT, w przypadku dokonania przez 

podatników płatności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT, o 

którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, 

2) doprecyzowanie przepisów dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów z 

kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box), 

3) rozszerzenie definicji deklaracji zawartej w art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej o 

sprawozdania składane na podstawie art. 107 ustawy z dnia 16 października 2019 r. 

o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu 

uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200), 

4) doprecyzowanie przepisów dotyczących indywidualnych rachunków podatkowych (art. 

61b Ordynacji podatkowej), 

5) umożliwienie organom podatkowym doręczania pism przy pomocy usługi hybrydowej 

polegającej na przekształceniu przez operatora wyznaczonego dokumentu 

elektronicznego w przesyłkę listową (zmiana art. 144b Ordynacji podatkowej), 

6) dostosowanie art. 294 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej do ustawy o działach 

administracji rządowej poprzez zastąpienie zwrotu „pracownicy Ministerstwa 

Finansów” zwrotem „pracownicy urzędu obsługującego” ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, 

7) wprowadzenie możliwości wyboru opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym przychodów z odsetek i dyskonta od emisji obligacji dokonanej przez 

spółkę celową, z której zobowiązania zostały przejęte przez podatnika, na zasadach 

określonych w art. 21 ustawy z dnia z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
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prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

2193), 

8) doprecyzowanie art. 44 ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

określającego zasady ustalania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych, 

9) wprowadzenie możliwości przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej 

do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób, zniesienie od 1 października 

2019 r. obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z tytułu stypendium doktoranckiego 

otrzymywanego przez doktorantów. 

 

Stan: 12.02.2020 r. – projekt ustawy został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.  

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

Link  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=207


Przegląd zmian w podatkach 

 

32 

 

Pozostałe 

Weszło w życie 

 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 stycznia 2020 r., z wyjątkami.  

 

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 

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:  

• 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 
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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 niewygasających z upływem 

danego roku budżetowego.  

6. Wprowadzenie symbolu dla nowoutworzonego Funduszu Dostępności i Funduszu 

Szerokopasmowego. 

Link  

 

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu 

podatkowego 

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 lutego 2020 r. 

 

Potrzeba udostępnienia podatnikom udoskonalonej usługi, charakteryzującej się 

zwiększonym poziomem bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych 

zawartych we wnioskach, deklaracjach i pismach.  

Zwiększenie poziomu zabezpieczeń w mechanizmie autoryzacji w portalu 

podatkowym poprzez określenie szerokiego katalogu danych, które mogą służyć 

uwierzytelnieniu. Dane te będą wykorzystywane w zależności od przypadku, niemniej 

jednak to bezpieczeństwo przetwarzania danych i zapewnienie ochrony tajemnicy 

skarbowej powinny decydować o ilości danych, które podatnik będzie zobowiązany podać 

w systemie żeby uzyskać dostęp do ww. usługi. 

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 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/0156
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/244
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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Projekty 

1. 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 

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

Link      

 

2. 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 

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,  

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/
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/
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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* 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). 

 

 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        

  

3. 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: 13.02.2020 r. – projekt ustawy został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.  

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

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/
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/
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/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327701/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327701/


Przegląd zmian w podatkach 

 

37 

 

Link     

 

4. 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.   

 

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  

 

5. 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, 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=133
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=137
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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 przewidywał, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

Link  

 

6. 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. 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328502/katalog/12652290#12652290
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Stan: 27.01.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.  

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

ogłoszenia.  

Link  

 

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

wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych  

 

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 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328650/katalog/12653214#12653214
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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. 

 

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  

 

8. 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 Komisji Finansów Publicznych.  

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

Link  

 

9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie 

wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej 

 

  Proponowane zmiany dotyczą wydania rozporządzenia w sprawie wniosku 

wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej, które zastąpi rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie 

interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (Dz. U. 

poz. 353). 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328651/katalog/12653257#12653257
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=132
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  Konieczność wydania rozporządzenia ma na celu dostosowanie wzoru wniosku do 

zmian wprowadzonych do Ordynacji Podatkowej, ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 694).  

 

Stan: 21.01.2020 r. – projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.  

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

ogłoszenia.  

Link  

 

10. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie 

wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 

 

  Proponowane zmiany dotyczą wydania rozporządzenia w sprawie wniosku o 

wydanie interpretacji indywidualnej, które zastąpi rozporządzenie Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. (Dz.U. poz. 343).  

  Konieczność wydania rozporządzenia ma na celu dostosowanie wzoru wniosku do 

zmian wprowadzonych do Ordynacji Podatkowej ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 694).  

 

Stan: 21.01.2020 r. – projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.  

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

ogłoszenia.  

Link  

 

11. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie 

zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi 

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia w obecnym brzmieniu do przesyłania, 

uzupełnienia lub aktualizacji zgłoszenia niezbędna jest rejestracja podmiotu na Platformie 

Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i uwierzytelnienie użytkownika poprzez 

podanie identyfikatora użytkowania (login) i hasła. Dodatkowo od 1 lutego 2020 r. 

podmioty odbierające i podmioty nabywające w celu uzupełniania zgłoszenia o informację 

o odbiorze towaru winny podawać również unikatowy, 17-znakowy numer 

identyfikacyjny, zwany Id SISC, nadawany przy rejestracji podmiotu z wykorzystaniem 

usługi „e-Klient”.   

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12329301/katalog/12657317#12657317
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12329302/katalog/12657360#12657360
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Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania 

drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

1556), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r., dla zużywających podmiotów 

olejowych (ZPO) i pośredniczących podmiotów olejowych (PPO), które z punktu widzenia 

systemu monitorowania przewozu i obrotu są podmiotami obowiązanymi do uzupełniania 

zgłoszenia o informację o odbiorze paliwa opałowego, wprowadzono obowiązek złożenia 

zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

(art. 16b ustawy o podatku akcyzowym). Skutkiem czego podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą i będące jednocześnie ZPO lub PPO zobowiązane będą do 

rejestracji do dwóch systemów będących w dyspozycji Krajowej Administracji Skarbowej.   

Na wniosek organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze związane z branżą 

paliw opałowych, w rozporządzeniu wprowadzona została alternatywna możliwość 

uzupełniania przez podmiot odbierający informacji o odbiorze towaru, o których mowa w 

art. 5 ust. 6 albo art. 6 ust. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 

przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, z wykorzystaniem kodów 

transakcyjnych. Kod transakcyjny to jednorazowy kod elektroniczny uwierzytelniający, 

generowany za pośrednictwem PUESC, który umożliwia podmiotowi odbierającemu 

potwierdzenie odbioru paliwa opałowego.  

Projektowaną zmianą, z uwagi na to, że kody transakcyjne mogą być 

wykorzystywane nie tylko za pośrednictwem aplikacji mobilnej wspierającej PUESC, ale 

również w samym PUESC, zaproponowane zostało nowe brzmienie § 3 ust. 2 

rozporządzenia. W proponowanym brzmieniu, w przypadku przewozu paliw opałowych 

uzupełnienie zgłoszenia przez podmiot odbierający o informacje, o odbiorze towarów, 

może odbywać się z wykorzystaniem kodów transakcyjnych generowanych za 

pośrednictwem PUESC. Taki zapis pozwoli na uzupełnianie zgłoszenia o informacje o 

odbiorze paliwa z wykorzystaniem kodów transakcyjnych nie tylko gdy podmiot 

odbierający korzysta z aplikacji mobilnej, ale również gdy potwierdza odbiór paliwa z 

wykorzystaniem kodów transakcyjnych w PUESC (bez korzystania z aplikacji mobilnej).   

Zaproponowano również aby od podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą będących ZPO nie wymagać 17znakowego numeru identyfikacyjnego 

(uzyskiwanego w wyniku rejestracji z wykorzystaniem usługi „e-Klient”), jeżeli podmioty 

te będą potwierdzać odbiór paliwa opałowego, z wykorzystaniem kodów transakcyjnych 

generowanych za pośrednictwem PUESC. W ten sposób zużywające podmioty olejowe, do 

których przewożone jest paliwo opałowe będą mogły uniknąć rejestracji do dwóch 

systemów będących w dyspozycji Krajowej Administracji Skarbowej.  Przepisy 

projektowanego rozporządzenia są zgodne z prawem Unii Europejskiej. 
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Stan: 4.02.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie Komisji Prawniczej.  

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

ogłoszenia.  

Link  

  

12. Projekt ustawy z dnia 8 stycznia 2020 r. o wzajemnym uznawaniu towarów 

zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie 

członkowskim 

 

Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 

marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem 

wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 764/2008, ma wzmocnić funkcjonowanie Rynku Wewnętrznego 

UE, przyczynić się do znoszenia barier w swobodnym przepływie towarów poprzez 

poprawę i skuteczniejsze funkcjonowanie zasady wzajemnego uznawania w obszarze 

niezharmonizowanym i częściowo zharmonizowanym, tj. w obszarze, w którym prawo 

europejskie nie określa wymagań dla towarów lub określa je częściowo (Rozporządzenie 

ma być stosowane od dnia 19 kwietnia 2020 roku). Dobrze funkcjonująca zasada 

wzajemnego uznawania stanowi uzupełnienie harmonizacji przepisów na poziomie UE. 

Natomiast do tej pory, zasada wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem 

wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim na podstawie rozporządzenia 

(WE) nr 764/2008, nie funkcjonowała właściwie. Głównie wynikało to z niewiedzy i braku 

świadomości na temat zasady wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem 

wprowadzanych do obrotu w innym państwie członkowskim (p.czł.), braku pewności 

prawnej dla podmiotów gospodarczych i władz krajowych kiedy stosować tę zasadę. 

Zarówno podmioty gospodarcze i władze krajowe powinny wiedzieć czego mogą się 

spodziewać, kiedy zasada wzajemnego uznawania jest lub powinna być stosowana. 

Dobrze funkcjonująca zasada wzajemnego uznawania powinna zlikwidować ryzyko dla 

firm, że ich produkty nie dostaną pozwolenia na wprowadzenie do obrotu lub zostaną 

bezpodstawnie wycofane z rynku. Dotychczas z tego powodu powstawały niezgodne z 

prawem przeszkody w swobodnym przepływie towarów między p.czł., a konsekwencje 

tych przeszkód ponosiły głównie podmioty gospodarcze, które zgodnie z krajowymi 

przepisami technicznymi wprowadzały do obrotu swoje produkty. Natomiast chcąc te 

same produkty wprowadzić do obrotu na rynek innego państwa członkowskiego podmioty 

gospodarcze zmuszane były do powtórnego wykonywania wcześniej wykonanych badań 

i/lub dodatkowych badań swoich produktów, ponieważ badania już przeprowadzone nie 

były  uznawane lub uważane były za niewystarczające przez jednostki dokonujące takiej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12329403/katalog/12658157#12658157
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oceny w innym p.czł. Powodowało to niepotrzebne obciążenia, opóźnienia oraz dodatkowe 

koszty dla podmiotów gospodarczych wynikające z konieczności przeprowadzenia badań, 

dostosowania towaru do wymogów krajowych przepisów technicznych innego p.czł. bądź 

prowadziło do rezygnacji z wprowadzenia danego towaru na rynek innego p.czł. Nowe 

rozporządzenie 2019/515 ma wyeliminować tego rodzaju bariery i ułatwić wprowadzanie 

towarów na rynek w innym p.czł.  

Służyć temu mają następujące rozwiązania zawarte w Rozporządzeniu 2019/515:   

1. ujednolicone procedury oceny towarów - ustanowienie przejrzystych, jawnych 

procedur oceny towaru i obowiązku dokładnego uzasadnienia podejmowanej decyzji o 

ewentualnym ograniczeniu lub zakazie wprowadzania towaru na rynek powinno 

wyeliminować nieprawidłowości w stosowaniu zasady wzajemnego uznawania przez 

właściwe organy poszczególnych p.czł. oraz wprowadzić do obrotu gospodarczego 

pewność i zaufanie co do rzetelności i obiektywności właściwych krajowych organów 

oceniających towary,   

2. dobrowolne oświadczenie o zgodnym z prawem wprowadzeniu towarów do 

obrotu (tzw. „Oświadczeniem o wzajemnym uznawaniu”) ma zapewnić właściwym 

organom niezbędne informacje na temat towarów i ich zgodności z przepisami mającymi 

zastosowanie w innym p.czł. Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu zastąpi wiele 

dokumentów, które były wymagane przez właściwe organy i administracje państw 

członkowskich do tej pory, a także ułatwi podmiotom gospodarczym wykazanie, że ich 

towary zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu w innym p.czł. Przyczyni się do 

wyeliminowania niepotrzebnych obciążeń, opóźnień w dostępie do rynku towarów oraz 

dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze. Tym samym obciążenia 

administracyjne dla podmiotów gospodarczych powinny zostać zredukowane.  

3. Punkty Kontaktowe ds. Produktów (PCP) – jako instrument wsparcia dla 

przedsiębiorców. Ich zadaniem będzie dostarczanie informacji dotyczących zasady 

wzajemnego uznawania, procedur oceny towarów, danych kontaktowych do właściwych 

organów, informacji lub dostępu do krajowych przepisów technicznych i 

administracyjnych. Wszystkie ww. informacje przedsiębiorcy będą mogli uzyskać w PCP 

bezpłatnie i w terminie 15 dni roboczych.  

4. nowa ścieżka pozasądowego rozwiazywania problemów w ramach sieci SOLVIT 

- podmioty gospodarcze, zwłaszcza MŚP, będą mogły skorzystać z bezpłatnej, szybkiej, 

pozasądowej procedury rozwiązywania problemów w ramach systemu SOLVIT. Ma ona 

zapewnić przedsiębiorcom przyjazny, skuteczny, bezkosztowy i alternatywny do 

sądowego sposób na polubowne załatwienie problemów wynikających z wydania przez 

właściwe organy innych p.czł. decyzji administracyjnych ograniczających dostęp do rynku 

lub odmawiających takiego dostępu dla towaru zgodnie z prawem wprowadzonego do 
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obrotu. Nowa ścieżka w ramach SOLVIT ma pozwolić na włączenie służb KE w 

rozwiazywanie problemów wynikających ze stosowania wzajemnego uznawania towarów 

zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim.   

Aby rozporządzenie 2019/515 było efektywne i zapewniało skuteczną eliminację 

barier w swobodnym przepływie towarów celowe jest przygotowanie i przyjęcie ustawy o 

wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym 

państwie członkowskim oraz o zmianie ustawy Prawo przedsiębiorców. Ustawa ma służyć 

wykonalności Rozporządzenia 2019/515. Ustawa ma określić sankcje za przedstawione 

przez podmiot gospodarczy w oświadczeniu o wzajemnym uznawaniu informacje oraz 

wskazać organ administracji państwowej odpowiedzialny za prowadzenie Punktu 

Kontaktowego do spraw Produktów (PCP). Brak takiej ustawy może prowadzić do sytuacji, 

w której zasada wzajemnego uznawania nie będzie skutecznie stosowana.  

Scenariusz bazowy – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/515 - bez przyjmowania ustawy. W takiej sytuacji podmioty gospodarcze nie będą 

wiedziały jakie sankcje krajowe będą im grozić za przedstawione w oświadczeniu o 

wzajemnym uznawaniu informacje, czy będzie to administracyjna kara pieniężna czy też 

kara pozbawienia wolności oraz gdzie umiejscowiony jest Punkt Kontaktowy do spraw 

Produktów (PCP).     

Proponowane rozwiązanie – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 

Rozporządzenia poprzez uzupełnienie i zmiany w krajowych przepisach prawa. W takim 

przypadku interwencja jest możliwa wyłącznie na poziomie ustawy, która będzie służyć 

zapewnieniu stosowania rozporządzenia 2019/515.   

Ustawa określi odpowiedzialność podmiotów gospodarczych za przedstawioną 

treść i dokładność informacji zawartych w oświadczeniu o wzajemnym uznawaniu, w tym 

za poprawność informacji, które przetłumaczyły. Podmioty gospodarcze (producent, jego 

upoważniony przedstawiciel, importer lub dystrybutor) będą ponosić odpowiedzialność za 

informacje, które dostarczają w oświadczeniu o wzajemnym uznawaniu oraz za 

dostarczone dowody niezbędne do weryfikacji tych informacji.   

Ustawa wskaże organ administracji państwowej odpowiedzialny za prowadzenie 

Punktu Kontaktowego do spraw Produktów (PCP). W projektowanej ustawie proponuje się 

wskazanie ministra właściwego ds. gospodarki jako organu właściwego w zakresie 

ustanowienia i prowadzenia PCP. Utworzone, zgodnie z art. 9 rozporządzenia 2019/515, 

PCP w każdym państwie członkowskim mają ułatwić i zacieśnić współpracę pomiędzy 

administracjami państw członkowskich, a także będą instrumentem wsparcia dla 

przedsiębiorców. Obecnie PCP już działa i jest umiejscowiony w strukturze MR. Punkt 

został utworzony na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury dotyczące stosowania 
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niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do 

obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE, które z 

dniem 19.04.2020 r. zostanie uchylone przez nowe Rozporządzenie 2019/515. Od 2020 

r. rola i zadania PCP zostaną znacznie rozszerzone w porównaniu do zadań określonych 

w rozporządzeniu 764/2008, więc zasadnym jest jego umocowania w oparciu o akt rangi 

ustawowej. Działające we wszystkich p.czł. PCP będą udzielały informacji podmiotom 

gospodarczym nie tylko o krajowych przepisach technicznych i przekazywały im kopie 

elektroniczne lub ścieżki dostępu do nich, co wynika z przepisów rozporządzenia 

2019/515, ale także będą udzielały informacji o przepisach krajowych wdrażających 

prawo UE do prawa krajowego na mocy nowego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku 

i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia 

(WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011. Punkt kontaktowy jako jednostka wykonująca 

zadania nie tylko na potrzeby innych punktów kontaktowych w innych p.czł., ale również 

na rzecz przedsiębiorców krajowych i zagranicznych powinien być precyzyjnie umocowany 

w przepisach, w szczególności powinno być wskazane jaki organ wykonuje zadania punktu 

kontaktowego. Taką pewność daje umiejscowienie punktu kontaktowego w ustawie. 

Dokonanie tego np. tylko w regulaminie wewnętrznym powoduje, że wiedza w tym 

zakresie nie jest powszechna i mogą być naruszone prawa osób/podmiotów trzecich, które 

nie miały możliwości uzyskania informacji o takim punkcie kontaktowym. Ponadto 

ustanowienie Punktu Kontaktowego ds. Produktów w strukturach konkretnego 

ministerstwa/działu administracji rządowej jest wskazaniem organu właściwego, który 

będzie realizował zadania, o których mowa w art. 9 rozporządzenia.    Ustawa nie wskaże 

organów właściwych, które będą prowadziły ocenę towarów z obszaru 

niezharmonizowanego lub częściowo zharmonizowanego, które zostały wprowadzone do 

obrotu w Polsce lub mają być wprowadzone na polski rynek. Rozporządzenie nie 

zobowiązuje wprost p.czł. do wyznaczenia organów właściwych - w tekście rozporządzenia 

użyty został zwrot „właściwy organ państwa członkowskiego.” Rozporządzenie 

adresowane jest do wszystkich organów danego państwa, które dokonują oceny towarów, 

do których kompetencji (określonych przepisami prawa krajowego) należy wydawanie 

decyzji administracyjnych objętych zakresem stosowania rozporządzenia 2019/515. 

Właściwy do oceny organ, nawet bez jego wskazania i dodania mu nowych zadań w 

ustawach kompetencyjnych, będzie zobowiązany do bezpośredniego stosowania 

rozporządzenia w ramach swoich kompetencji i realizacji ciążących na nim obowiązków.  

Projektowana ustawa nie zawiera przepisów proceduralnych z tego względu, że 

ocena towaru przeprowadzana przez właściwe organy p.czł. będzie najpierw opierała się 

na przepisach rozporządzenia 2019/515 (w szczególności określonych w Rozdziale II), 
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potem o przepisy ustaw kompetencyjnych właściwych organów, projektowanej ustawy 

oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.  

  

Stan: 15.01.2020 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie opiniowania.  

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 19 kwietnia 2020 r.  

Link  

 

13. Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 

administracyjnego 

 

Celem ustawy jest usprawnienie procedury postępowania organów administracji 

ze skargami składanymi do sądów administracyjnych na decyzje tych organów. 

Istotą proponowanego rozwiązania jest wprowadzenie zasady, że organ 

odwoławczy zwraca akta sprawy organowi pierwszej instancji niezwłocznie, nie wcześniej 

jednak niż po upływie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego – a więc 

organ ten będzie przetrzymywał akta sprawy, oczekując na ewentualną skargę do sądu 

administracyjnego. 

 

Stan: 22.01.2020 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  

 

14. Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych 

 

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych jest zmiana 

limitu udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (dalej ufp), w finansowaniu programów, projektów lub 

zadań dofinansowanych ze środków UE, od którego stosuje się wyłączenie z 

indywidualnego wskaźnika zadłużenia (art. 243 ust. 1 ufp ) zobowiązań zaciąganych na 

sfinansowanie wkładu własnego (krajowego) w tych przedsięwzięciach.  

W nowelizacji ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1646), w 

art. 243, określającym indywidualny limit zobowiązań jednostek samorządu 

terytorialnego (dalej JST), dodano ust. 3a, który pozwolił na wyłączanie z limitu 

zadłużenia zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie wkładu własnego (krajowego) przy 

realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE. W uzasadnieniu projektu tej 

ustawy (druk nr 1789, VII kadencja Sejmu) wskazano, że „proponowane rozwiązanie 

poprawi zdolność jednostek samorządu terytorialnego do wykorzystania środków 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12329107/katalog/12656116#12656116
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=178
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unijnych. Rozwiązanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle zbliżającej się nowej 

perspektywy finansowej UE. Projektowane rozwiązanie odnosi się do zadań, projektów i 

programów finansowanych w przeważającej mierze ze środków UE, co będzie ułatwieniem 

dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekty wymagające znacznych 

nakładów ze środków własnych.”. Uznano wówczas, że to wyłączenie będzie stosowane w 

sytuacji, gdy dofinansowanie unijne wynosi co najmniej 60% ogólnych kosztów realizacji 

zadania objętego umową o dofinansowanie.  

Proponowana nowelizacja zakłada zmniejszenie tego limitu z 60 do 40%, co 

pozwoli zwiększyć liczbę projektów unijnych, w realizacji których zobowiązania zaciągane 

na sfinansowanie wkładu własnego JST zostaną objęte wyłączeniem z indywidualnego 

limitu zadłużenia, wprowadzonym w 2013 roku.  

Zmiana ta pozwoli na zwiększenie stopnia wykorzystania przez JST dostępnych 

środków z obecnej perspektywy finansowej UE, jak również planowanych w nowym 

okresie programowania, co jest istotne wobec dużego wzrostu kosztów inwestycji, 

wynikającego z obecnych uwarunkowań rynkowych. Wzrost kosztów inwestycji powoduje, 

że projekty wstępnie skalkulowane jako dofinansowane w 60-70%, obecnie są na droższe 

a stopień dofinansowania przy ustalonej już kwocie dotacji spada do 40-50%. 

 

Stan: 6.02.2020 r. – podjęcie uchwały o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy.  

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

Link  

 

15. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 

wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym 

podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznań o wysokości tego 

podatku 

  

 Wykonanie upoważnienia zawartego w art. 14 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o 

aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

471), w związku z wejściem w życie z dniem 25 listopada 2018 r. ustawy z dnia 5 lipca 

2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629). 

Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem, minister właściwy do spraw finansów 

publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej 

określi, w drodze rozporządzenia, wzór zeznania o wysokości zryczałtowanego podatku 

od wartości sprzedanej produkcji za dany rok podatkowy - wraz z objaśnieniami, co do 

sposobu ich wypełnienia, terminu i miejsca składania, mając na względzie zakres 

informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia zobowiązania podatkowego. 

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,98.html
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 Określenie wzoru zeznania podatkowego składanego przez przedsiębiorcę 

okrętowego będącego przedsiębiorstwem w spadku, umożliwiającego podatnikowi 

wykazanie zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji. 

 

 Stan: 7.02.2020 r. – projekt rozporządzenia został skierowany do podpisu ministra.  

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

ogłoszenia. 

Link     

 

16. Projekt ustawy z dnia 28 stycznia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów 

 

Zasadniczym celem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z 

promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako 

narzędzia walki z nadwagą i otyłością przez nałożenie opłaty na napoje z dodatkiem 

monosacharydów, disacharydów, środków spożywczych zawierających te substancje, 

substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 

354 z 31.12.2008, s. 16 z późn. zm.), kofeiny lub tauryny.  

Wpływy z tytułu opłaty od napojów będą przekazywane w wysokości 98% do NFZ 

na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, w wysokości 2% do budżetu państwa 

(dysponentem ich będzie minister właściwy do spraw finansów publicznych i będą one 

przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną 

ich pozyskiwania). NFZ będzie przeznaczał pozyskane środki na działania o charakterze 

edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia opieki zdrowotnej związane z 

utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia świadczeniobiorców z chorobami rozwiniętymi na tle 

niewłaściwych wyborów i zachowań zdrowotnych, w szczególności z nadwagą i otyłością. 

Ponadto, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych 

wyborów konsumentów wprowadza zmianę w ustawie z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), 

zwanej dalej „ustawą”. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, o którym 

mowa w art. 9 ust 1 i 2 tej ustawy, zobowiązani będą do wnoszenia opłaty za korzystanie 

z zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju 

nieprzekraczającej 300 ml przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaż 

detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Proponowana opłata wynosi 10 zł za każdy litr napoju alkoholowego podlegającego opłacie.  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323203
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W projekcie zaproponowano aby Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w 

Bydgoszczy dokonywał podziału wpływów z opłaty. Przewiduje się, że 50% łącznych 

wpływów z opłaty, proporcjonalnie do wpływów uzyskiwanych przez gminy z opłat, o 

których mowa w art. 111 ustawy, tj. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, stanowić będzie dochód gmin, zaś pozostałe 50% stanowić będzie przychód 

NFZ. Wpływy z opłat stanowiące dochód gminy będą przeznaczane na działania mające 

na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym 

skutkom spożywania alkoholu, z kolei przychody NFZ zostaną przeznaczone na 

świadczenia opieki zdrowotnej związane z leczeniem następstw zdrowotnych spożycia 

alkoholu. 

Analiza rozwiązań fiskalnych wprowadzonych w innych krajach wskazuje na 

skuteczność wdrożonych działań w kontekście zmiany nawyków i zachowań żywieniowych 

konsumentów. Długofalowe efekty wprowadzenia takich rozwiązań będzie można 

zaobserwować na przestrzeni kilku lat. Przewidywane korzyści: 

1) zmniejszenie częstości występowania żywieniowych czynników ryzyka przewlekłych 

chorób niezakaźnych; 

2) zahamowanie trendów wzrostowych nadwagi i otyłości, a co za tym idzie zmniejszenie 

częstości występowania chorób metabolicznych, chorób układu krążenia czy 

nowotworów dietozależnych; 

3) zmniejszenie kosztów leczenia przewlekłych chorób niezakaźnych; 

4) sukcesywne zwiększanie na rynku asortymentu żywności o obniżonej zawartości 

cukrów. 

Interwencje fiskalne mogą zachęcać do redukowania żywieniowych czynników 

ryzyka chorób cywilizacyjnych, generując jednocześnie przychody dla budżetu państwa. 

Interwencja ta proponowana jest przede wszystkim jako mechanizm wpływu na  

zachowania konsumentów przez zachęcanie konsumentów do podejmowania 

prozdrowotnych decyzji zakupowych. 

Mając na celu ochronę zdrowia oraz promowanie zachowań prozdrowotnych  

zaproponowano także, aby w polityce zakupowej państwa, o której mowa w art. 21 ust. 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019) 

uwzględniać nie tylko aspekty społeczne, ale i zdrowotne. 

W celu zwiększenia, mającej pozytywny wpływ na zdrowie, aktywności fizycznej, 

szczególnie dzieci i młodzieży, w projekcie ujęto zmianę, dzięki której Fundusz Rozwoju 

Kultury Fizycznej, z którego środków wspierane są Szkolne Kluby Sportowe, będzie 

otrzymywał środki z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 117 mln zł rocznie 

(87,75 mln zł w 2020 r.).  

 



Przegląd zmian w podatkach 

 

51 

 

Stan: 14.02.2020 r. – uchwalenie ustawy.  

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 r.  

 Link  

 

17. Projekt ustawy z dnia 30 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo 

energetyczne oraz niektórych innych ustaw  

 

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami: 

1) Umożliwia się wykonanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji 

zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, w tym ogólne 

zasady głosowania w sprawie decyzji dotyczących wniosków przygotowywanych przez 

nominowanych operatorów rynku energii elektrycznej (NEMO);  

2) Stwarza się podstawę prawną dla rekuperacji energii elektrycznej wprowadzonej do 

sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów;  

3) Wprowadza się obowiązek opracowywania przez operatora systemu magazynowania 

instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej;  

4) Nabór na Prezesa URE będzie przeprowadzał zespół powołany przez Ministra Energii; 

Prezes URE będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy dwóch Wiceprezesów URE;  

5) Prezes URE będzie organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących 

prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych nabytych w 

państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach 

członkowskich EFTA; wszystkie świadectwa kwalifikacyjne oraz wpisy do rejestru 

świadectw kwalifikacyjnych będą tracić ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania 

lub dokonania wpisu w rejestrze świadectw kwalifikacyjnych;  

6) Prezes URE będzie mógł z urzędu lub na wniosek strony zmienić treść umowy o 

świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej 

zawartej pomiędzy sprzedawcą a OSD lub OSP, w przypadkach uzasadnionych 

koniecznością zapewnienia ochrony interesów odbiorców końcowych, równoważenia 

interesów stron tej umowy, lub rozwoju konkurencji, w tym umożliwienia korzystania 

przez odbiorców końcowych z uprawnienia do zmiany sprzedawcy;  

7) Prezes URE będzie mógł cofnąć koncesję w przypadku wydania przez Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec przedsiębiorstwa energetycznego decyzji 

o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 

24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;  

8) Wprowadza się podstawy prawne dla funkcjonowania zamkniętych systemów 

dystrybucyjnych; 

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=210
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9) Wprowadza się kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów 

energii elektrycznej;  

10) Dokonuje się zmian w zakresie przepisów regulujących politykę energetyczną państwa 

w sposób pozwalający na elastyczne kształtowanie formuły dokumentu;  

11) Doprecyzowuje się przepisy dotyczące stosowania taryfy dotychczasowej przez 

przedsiębiorstwo energetyczne (art. 47 PE) oraz zmienia się miejsce publikacji taryf 

dla ciepła z dziennika wojewódzkiego na Biuletyn URE i wydłuża termin, podobnie jak 

jest to w przypadku energii elektrycznej i paliw gazowych, z 7 do 14 dni;  

12) Określa się w art. 8 termin, w którym można wystąpić z wnioskiem o rozstrzygnięcie 

sporu oraz rozszerzono zakres spraw, do rozstrzygania których właściwy jest 

regulator, o sprawy sporne dotyczące zmiany umów, o których mowa w tym artykule;  

13) Umożliwia się prowadzenie postepowań ADR osobom zajmującym się obsługą 

Koordynatora;  

14) Wprowadza się jedną procedurę dla wydawania koncesji oraz wyznaczenia operatorem 

systemu;  

15) Doprecyzowano df uczestnika rynku (włączając jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej) oraz przepisy karne w zakresie REMITu zgodnie 

z uwagami Prezesa URE;  

16) Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej został zobowiązany do 

zapewnienia publicznego dostępu aktualnego stanu prawnego związanego z prawami 

konsumenta energii;  

17) Znak towarowy OSD będącego częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie 

będzie mógł wprowadzać w błąd co do odrębnej tożsamości sprzedawcy będącego 

częścią tego samego przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo;  

18) Wprowadza się obowiązek opracowywania przez operatora systemu magazynowania 

instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej.  

19) Wdrożenie w Polsce systemu inteligentnego opomiarowania:  

a. Rekomendowane rozwiązanie Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

energetyczne ma na celu określenie zasad funkcjonowania systemu 

inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym.  System 

inteligentnego opomiarowania zostanie wdrożony z zastosowaniem 

inteligentnych liczników pomiarowych zainstalowanych u odbiorców 

końcowych, z wykorzystaniem funkcji transmisji danych oraz wykonywania 

poleceń. Liczniki zdalnego odczytu będą umożliwiały komunikację 

dwukierunkową z systemem zdalnego odczytu w celu przesyłania informacji 

dotyczących danych i informacji pomiarowych (w tym głównie pomiaru) energii 

elektrycznej, zarówno wytworzonej lub wprowadzonej do sieci, jak i pobieranej 
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z sieci. Informacje i dane, za pośrednictwem systemu zdalnego odczytu, 

przekazywane będą do Centralnego Systemu Informacji Pomiarowych (CSIP). 

Zarzadzanie systemem teleinformatycznym (CSIP), w tym przetwarzanie 

danych ze wszystkich liczników inteligentnych będzie zadaniem Operatora 

Informacji Pomiarowych (OIP) - podmiotu wyznaczonego i regulowanego 

ustawowo. Funkcja OIP zostanie powierzona Polskim Sieciom 

Elektroenergetycznym S.A., które pełnią w Polsce rolę Operatora Sytemu 

Przesyłowego. Liczniki zdalnego odczytu zostaną zainstalowane u co najmniej 

80% odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych przyłączonych do 

sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przez każdego OSD, w 

terminie do 31 grudnia 2026 r.   

b. Planowane narzędzia interwencji Przepisy projektowanej ustawy określają 

harmonogram instalacji liczników zdalnego odczytu u odbiorców końcowych 

przez OSD. Podmiotem uprawnionym i zobowiązanym do oceny postępów 

realizacji procesu wdrożenia jak również funkcjonowania systemu będzie 

Prezes URE. Czynności w tym zakresie Prezes URE będzie realizował w oparciu 

o dane z OIP. Wprowadzenie i uregulowanie funkcji OIP spowoduje 

przyporządkowanie zadań i odpowiedzialności w zakresie gromadzenia, 

przechowywania, udostępniania i usuwania danych i informacji pomiarowych. 

Procesy będą realizowane przez jednego właściciela biznesowego, według 

zestandaryzowanych rozwiązań, w sposób jednolity dla całej populacji 

użytkowników końcowych. Rozliczenia zużycia energii elektrycznej, poboru 

mocy, oszczędności w aspekcie efektywności energetycznej będą 

przeprowadzane  na  jednorodnych, uporządkowanych zbiorach danych.  

Projektowane przepisy ustawy będą umożliwiały odbiorcy końcowemu 

uzyskanie za pośrednictwem OIP bieżących i historycznych danych 

dotyczących jego poboru bądź produkcji energii elektrycznej. Wymiana 

informacji i danych przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej będzie 

odbywać się w sposób uregulowany, monitorowany i scentralizowany. 

c. Oczekiwany efekt Podstawowym oczekiwanym efektem działania przepisów 

projektowanej ustawy jest zapewnienie ram prawnych dla instalacji liczników 

zdalnego odczytu pozostających w zgodności z przepisami prawa UE. Pozostałe 

spodziewane efekty: - terminowe wywiązanie się przez OSD z obowiązku 

zapewnienia, aby wszystkie posiadane przez nie układy 

pomiaroworozliczeniowe jednostek fizycznych wchodzących w skład jednostki 

rynku mocy spełniały wymagania techniczne, niezbędne dla poprawnego 

prowadzenia rozliczeń; - usprawnienie zarządzania popytem na rynku energii 
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elektrycznej i obniżenie szczytowego zapotrzebowania na moc w dłuższej 

perspektywie, w tym za sprawą wprowadzenia taryf dynamicznych; - 

rozliczanie odbiorców końcowych według rzeczywistego zużycia; - aktywne 

zaangażowanie odbiorców w regulowanie własnego zużycia energii 

elektrycznej (minimalizowanie zużycia energii w okresach prognozowanego 

zapotrzebowania szczytowego) jako skutek uzyskania dostępu do swoich 

danych pomiarowych;  - większa świadomość odbiorcy indywidualnego w 

odniesieniu do roli jaką odgrywa użytkownik systemu elektroenergetycznego; 

kształtowanie dobrych nawyków w długim okresie; - ograniczenie kosztów po 

stronie odbiorcy indywidualnego w wyniku korzystania z bonifikat oferowanych 

przez sprzedawców, dla których bodźcem do kształtowania korzystniejszych 

dla klienta warunków będzie uproszczenie i skrócenie (z maksymalnie 30  dni 

do 1 roboczego dnia) procesu zmiany sprzedawcy; - umożliwienie skutecznego 

uzyskiwania przez odbiorców końcowych bonifikat wyliczanych w oparciu o 

zasady określone w Rozporządzeniu Ministra  Energii z dnia 29 grudnia 2017 

r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 

w obrocie energią elektryczną; - eliminacja barier dostępu do rynku energii 

elektrycznej dla poszczególnych podmiotów (zwiększenie konkurencyjności); - 

szansa dla polskich producentów liczników energii elektrycznej. 

 

Stan: 11.02.2012 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie Komitetu do Spraw 

Europejskich.  

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

wyjątkami.  

Link  

 

18. Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych 

 

Kluczowe zadanie projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych (zwanej dalej 

„projektem ustawy”) dotyczy zdefiniowania zasad wymiany korespondencji z podmiotami 

publicznymi w relacji z innymi podmiotami publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi, 

w tym z osobami fizycznymi. Domyślny sposób wymiany niniejszej korespondencji 

stanowić ma publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczona 

na zasadach wzorowanych na tych wskazanych w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317354/katalog/12543057#12543057
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str. 73) (zwanym dalej „rozporządzeniem 910/2014”) dla kwalifikowanych usług 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Przy jej wykorzystaniu będzie realizowana 

wymiana korespondencji wymagającej przez nadawcę potwierdzenia jej nadania lub 

odbioru. Uzupełnienie jej stanowi publiczna usługa hybrydowa zapewniająca podmiotom 

publicznym wysyłkę korespondencji w domyślnej postaci elektronicznej również 

w kontaktach z osobami wykluczonymi cyfrowo lub osobami, które na wymianę 

korespondencji w postaci elektronicznej z różnych przyczyn nie są jeszcze gotowe. Osoby 

te z kolei otrzymają możliwość otrzymywania korespondencji w postaci papierowej. 

Umocowanie w przepisach prawa publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej zrealizowane zostanie w sposób 

umocowujący ich wykorzystanie w komunikacji między stronami jako metodę skuteczną 

prawnie na równi z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 

lub doręczeniem osobistym. 

Projekt ustawy tworzy również podwaliny dla funkcjonowania rynku 

kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego, świadczonych 

w oparciu o określony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji standard usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Usługi te będą zapewniane przez 

kwalifikowanych dostawców usług zaufania działających na rynku polskim. 

 

Celami szczegółowymi projektu ustawy są: 

1) zapewnienie wszystkim – zarówno podmiotom publicznym, jak i niepublicznym, 

w szczególności osobom fizycznym – możliwości korzystania z jednego, własnego 

adresu do doręczeń elektronicznych, który będzie mógł być wykorzystany 

do korespondencji ze wszystkimi pozostałymi podmiotami korzystającymi z usług 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego; 

2) standaryzacja usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego – tak aby 

w szczególności możliwa była skuteczna prawnie wymiana korespondencji między 

wszystkimi podmiotami korzystającymi z publicznej lub kwalifikowanej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego; 

3) odmiejscowienie procesu doręczenia przez umożliwienie wysyłania i odbierania 

korespondencji z dowolnego miejsca – brak konieczności informowania każdorazowo 

obecnych i potencjalnych korespondujących o zmianie fizycznego miejsca pobytu; 

4) skrócenie czasu potrzebnego na realizację procesów doręczenia; 

5) zapewnienie stronom doręczenia wzajemnej identyfikacji; 

6) zapewnienie stronom doręczenia skutecznych prawnie dowodów doręczenia w postaci 

dowodów wysłania oraz dowodów otrzymania korespondencji; 
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7) zapewnienie rozliczalności oraz niezaprzeczalności doręczeń dzięki udziałowi trzeciej 

zaufanej strony – operatora wyznaczonego lub dostawcy usług zaufania świadczącego 

kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego; 

8) pozostawienie osobom wykluczonym cyfrowo lub tym, które na wymianę 

korespondencji w postaci elektronicznej z różnych przyczyn nie są jeszcze gotowe, 

komfortu korzystania z aktualnie dostępnej przesyłki listowej; 

9) stworzenie podstaw prawnych, organizacyjnych i technologicznych dla realizacji 

doręczeń transgranicznych. 

 

Stan: 12.02.2020 r. – projekt ustawy został skierowany do I czytania na posiedzeniu 

Sejmu.  

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

wyjątkami.  

Link  

 

19. Projekt rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 

 

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).  

Celem projektowanego rozporządzenia jest przedłużenie stosowania PKWiU 2008 

do celów:    

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

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=239
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− 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.   

 

Stan: 5.02.2020 r. – projekt znajduje się na etapie Rady Ministrów.  

Projekt przewidywał, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.  

Link   

 

20. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 

wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym 

podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznań o wysokości tego 

podatku 

 

Określenie wzorów zeznań podatkowych składanych przez przedsiębiorcę 

okrętowego i przez przedsiębiorcę okrętowego będącego przedsiębiorstwem w spadku, 

umożliwiające podatnikowi wykazanie zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej 

produkcji 

 

Stan: 7.02.2020 r. – projekt rozporządzenia został skierowany do podpisu ministra.  

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

Link  

 

21. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu określania profilu 

ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania 

tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 

wszystkie banki i oddziały banków zagranicznych objęte obowiązkowym systemem 

gwarantowania depozytów są zobowiązane do wnoszenia składek na fundusz gwarancyjny 

banków. Szczegółowe zasady wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków 

zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 

r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych 

oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków 

(,,rozporządzenie MRiF”).  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328456/katalog/12652024#12652024
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323203/katalog/12619786#12619786
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Zgodnie z przepisami § 6 ust. 5 rozporządzenia MRiF banki, które na pierwszy 

dzień kwartału, za który jest należna składka na fundusz gwarancyjny banków były 

uczestnikami systemu ochrony instytucjonalnej („IPS"), korzystają obecnie z obniżki 

składki na fundusz gwarancyjny banków wynikającej z obniżenia ich całkowitej wagi 

ryzyka o 50%.  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających członkowie IPS mogą udzielać 

wzajemnych gwarancji płynności i wypłacalności, co potencjalnie obniża ryzyko dla 

systemu gwarantowania depozytów. W celu wsparcia tej funkcji w zmienianym 

rozporządzeniu proponuje się zwiększenie obniżki składki wnoszonej na fundusz 

gwarancyjny banków przez banki należące do IPS poprzez podwyższenie obligatoryjnej 

zniżki dla całkowitej wagi ryzyka z dotychczasowych 50% do 80%. Rozwiązanie to w 

praktyce nie zmniejsza obciążeń podmiotów należących do IPS z tytułu kosztów 

zapewnienia bezpieczeństwa depozytów, ponieważ następuje alokacja środków 

finansowych pomiędzy fundusz gwarancyjny banków administrowany przez BFG i fundusz 

pomocy w ramach IPS. Natomiast efektem tej zmiany będzie wzmocnienie funkcji 

pomocowej systemów ochrony bez znaczącej zmiany łącznych obciążeń podmiotów 

należących do IPS z tytułu kosztów zapewnienia bezpieczeństwa depozytów (część 

składki, która nie jest odprowadzona na BFG i jest przekazywana do IPS będzie większa). 

Szczegółowe zasady dotyczące wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny 

banków zostały określone w rozporządzeniu MRiF, w związku z czym rekomendowanym 

rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia zmieniającego. Aby umożliwić wspieranie 

realizacji funkcji pomocowej IPS proponuje się podwyższenie ulgi dla członków IPS z 50% 

do 80%. Projektowana zmiana służyłaby zapewnieniu dodatkowego finansowania funkcji 

pomocowej pełnionej przez IPS, co przyczyniałoby się do wzmocnienia stabilności 

systemu finansowego.  

 

Stan: 11.02.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.  

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

Link  

 

22. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

 

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.  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12330050/katalog/12661814#12661814


Przegląd zmian w podatkach 

 

59 

 

W obecnym stanie prawnym, od dnia 1 stycznia 2008 r., obowiązuje Polska 

Klasyfikacja Działalności (PKD), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 

grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), która została 

opracowana na podstawie, obowiązującej w Unii Europejskiej, Statystycznej Klasyfikacji 

Działalności Gospodarczych (NACE Rev. 2),  wprowadzonej rozporządzeniem (WE) nr 

1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 

statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającym 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie 

określonych dziedzin statystycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 

393 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).   

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w 

sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) została zgłoszona przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki, który zwrócił się do Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z wnioskiem o wydzielenie w klasie PKD 93.29 Pozostała działalność 

rozrywkowa i rekreacyjna podklasy 93.29.A obejmującej działalność rozrywkową i 

rekreacyjną, organizowaną w pomieszczeniach lub innych miejscach o ograniczonej 

przestrzeni, w szczególności działalność  tzw. pokojów zagadek, domów strachu i 

podobnych form rozrywki lub rekreacji. Proponowane rozwiązanie ma na celu ułatwienie 

identyfikacji i kontroli tego rodzaju działalności, w szczególności pod kątem zapewnienia 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego w miejscach, gdzie jest ona prowadzona.  

Zakres zmian, wprowadzonych do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), 

stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r., 

odnosi się wyłącznie do klasy PKD 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa  

i rekreacyjna, podklasy PKD 93.29.Z i dotyczy podziału klasy PKD 93.29, na poziomie 

krajowym klasyfikacji, na dwie podklasy: 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów 

strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji 

organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni i 

93.29.B Pozostała 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 2008 r., obowiązuje Polska 

Klasyfikacja Działalności (PKD), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 

grudnia 2007 r.  w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), która została 

opracowana na podstawie, obowiązującej w Unii Europejskiej, Statystycznej Klasyfikacji 

Działalności Gospodarczych (NACE Rev. 2),  wprowadzonej rozporządzeniem (WE) nr 

1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 

statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającym 
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rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie 

określonych dziedzin statystycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 

393 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).   

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w 

sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) została zgłoszona przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki, który zwrócił się do Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z wnioskiem o wydzielenie w klasie PKD 93.29 Pozostała działalność 

rozrywkowa i rekreacyjna podklasy 93.29.A obejmującej działalność rozrywkową i 

rekreacyjną, organizowaną w pomieszczeniach lub innych miejscach o ograniczonej 

przestrzeni, w szczególności działalność tzw. pokojów zagadek, domów strachu i 

podobnych form rozrywki lub rekreacji. Proponowane rozwiązanie ma na celu ułatwienie 

identyfikacji i kontroli tego rodzaju działalności, w szczególności pod kątem zapewnienia 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego w miejscach, gdzie jest ona prowadzona.  

Zakres zmian, wprowadzonych do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), 

stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r., 

odnosi się wyłącznie do klasy PKD 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa  

i rekreacyjna, podklasy PKD 93.29.Z i dotyczy podziału klasy PKD 93.29, na poziomie 

krajowym klasyfikacji, na dwie podklasy: 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów 

strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji 

organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni i 

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

Dwie nowo utworzone podklasy zastąpią dotychczas obowiązującą podklasę PKD 93.29.Z, 

której zakres zostanie podzielony.  

W części III załącznika do nowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

24 grudnia 2007 r. Wyjaśnienia PKD 2007 odniesienia do podklasy PKD 93.29.Z, zawarte 

w opisach podklas PKD: 52.22.A, 52.22.B, 56.30.Z, 77.21.Z, 93.11.Z oraz 93.19.Z, 

zostaną zastąpione odniesieniami do podklasy 93.29A lub 93.29.B.  

Projektowana zmiana znalazła również odzwierciedlenie w Kluczu powiązań PKD 

2004 – PKD 2007 (Tablica Nr 1) i Kluczu powiązań PKD 2007 – PKD 2004 (Tablica Nr 2), 

zawartych w części IV załącznika do nowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), gdzie dokonano 

koniecznych zmian dostosowujących. 

W wyniku uwag zgłoszonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki do 

projektu w wersji z dnia 10 lipca 2019 r. (projekt skierowany do pierwszych uzgodnień 

międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych) oraz późniejszych uzgodnień 

dwustronnych między Głównym Urzędem Statystycznych a Ministerstwem Rozwoju 
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dodano do projektowanego rozporządzenia przepis przejściowy (§ 2), zgodnie z którym 

do wniosków o wpis podmiotów: 

1) rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej; 

2) obecnie wykonujących działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony 

kodem PKD 93.29.Z, i które po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia złożą 

wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym 

podmiotów gospodarki narodowej 

- stosowane będą przepisy projektowanego rozporządzenia, tj. przedmiot działalności 

tych podmiotów oznaczany będzie kodem PKD 93.29.A albo PKD 93.29.B. 

Natomiast, jeżeli podmioty obecnie wykonujące działalność gospodarczą, której 

przedmiot jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z, i które po wejściu w życie projektowanego 

rozporządzenia nie złożą wniosku o zmianę wpisu w żadnym z trzech wymienionych wyżej 

rejestrów - stosowane będą przepisy nowelizowanego rozporządzenia w brzmieniu 

dotychczasowym, tj. przedmiot działalności tych podmiotów w dalszym ciągu oznaczony 

będzie kodem PKD 93.29.Z, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od wejścia w życie 

projektowanego rozporządzenia. 

 

Stan: 13.02.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.  

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

ogłoszenia.  

Link  

 

23. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych 

 

Konieczność podwyższenia minimalnych sum gwarancyjnych w obowiązkowym 

ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej agentów ubezpieczeniowych i agentów 

oferujących ubezpieczenia uzupełniające, wykonujących czynności agencyjne na rzecz 

więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń wiąże 

się z przyjęciem i opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1935 z dnia 13 maja 2019 r. 

zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 w odniesieniu do 

regulacyjnych standardów technicznych dostosowujących kwotę bazową w euro w 

odniesieniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu i 

zdolności finansowej pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.  

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1935 będzie stosowane począwszy od 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12329651/katalog/12659707#12659707
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dnia 12 czerwca 2020 r. Zgodnie z art. 2 pkt 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 

2019/1935, kwoty bazowe, które określają minimalną sumę gwarancyjną z tytułu 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośredników ubezpieczeniowych i 

reasekuracyjnych lub porównywalnej gwarancji odpowiedzialności wynikającej z 

zaniedbania zawodowego:  

1) w stosunku do każdego roszczenia, oraz  

2) w stosunku do wszystkich roszczeń łącznie - zostaną podwyższone odpowiednio do 

wysokości 1 300 380 euro oraz 1 924 560 euro. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 w sprawie dystrybucji 

ubezpieczeń została implementowana do prawa polskiego jako ustawa z dnia 15 grudnia 

2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń i wydane na podstawie tej ustawy rozporządzenia 

wykonawcze, w tym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania 

czynności agencyjnych. W rozporządzeniu z dnia 18 maja 2018 r. minister właściwy do 

spraw instytucji finansowych określił m.in. minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia 

OC. W związku z podwyższeniem kwot bazowych określonych w art. 10 ust. 4 dyrektywy 

w sprawie dystrybucji ubezpieczeń konieczna będzie nowelizacja rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 18 maja 2018 r.   

 

Stan: 14.02.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 12 czerwca 2020 r.  

Link  

 

24. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie 

kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego 

 

Wydanie projektowanego rozporządzenia w sprawie wpłat na pokrycie kosztów 

nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego wynika z upoważnienia zawartego w art. 

75 ust. 3 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu 

hipotecznego i agentami. Projektowane rozporządzenie jest konsekwencją analizy 2-

letniego obowiązywania obecnego rozporządzenia. Wprowadzane zmiany dotyczą dwóch 

głównych aspektów.  

Pierwsza zmiana, dotycząca terminów wnoszenia należnej wpłaty na pokrycie 

kosztów nadzoru, obejmuje zniesienie podziału na dwie półroczne zaliczki na rzecz rocznej 

zaliczki ustalanej na podstawie danych za poprzedni rok kalendarzowy. Będzie 

obowiązywała jedna zaliczka uiszczana raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca danego 

roku kalendarzowego, a nie – jak dotychczas – dwie zaliczki w roku (za każde półrocze 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12330200/katalog/12662114#12662114


Przegląd zmian w podatkach 

 

63 

 

do końca drugiego miesiąca danego półrocza). Ewentualne nadpłaty i niedopłaty będą 

rozliczane w drugim półroczu danego roku kalendarzowego, co umożliwi rozłożenie w 

czasie czynności związanych z ewidencjonowaniem i weryfikowaniem wpłat przez Urząd 

Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Proponowane rozwiązanie ma na celu zmniejszenie 

obciążeń biurokratycznych i obowiązków administracyjnych podmiotów zobowiązanych.  

Modyfikacjom ulegnie także sposób wyliczania wpłaty, w związku ze zmianą 

algorytmów, jakie stosowane są do skalkulowania wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru 

należnej od pośredników kredytu hipotecznego za dany rok kalendarzowy. Do tej pory, 

zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2017 

r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego 

(Dz. U. poz. 1914), wartość stawki przyjętej do wyliczenia należnej wpłaty rocznej była 

stała, niepodlegająca zmianom, i wynosiła 0,15% sumy przychodów pośredników kredytu 

hipotecznego z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego w danym roku 

kalendarzowym. Obecnie wprowadzono maksymalny limit stawki o wartości 0,3% sumy 

przychodów pośredników kredytu hipotecznego, uwzględniając tym samym możliwości 

zmian na rynku i ich cyklicznych wahań. Określenie limitu na maksymalnym poziomie 

0,3% oznacza, że poziom ten nie zostanie przekroczony, ale jednocześnie nie stanowi 

wartości stałej: jest to zmienna zależna od kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku 

kalendarzowym oraz sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego 

uzyskanych przez wszystkich pośredników kredytu hipotecznego, w tym przez ich 

agentów, w poprzednim roku kalendarzowym. W konsekwencji wartość stawki przyjętej 

do wyliczenia należnej wpłaty rocznej może być niższa od ustawowej wartości 

maksymalnej.    

Dwa lata obowiązywania rozporządzenia pokazało, że rozkład zadań nadzorczych 

nad pośrednikami kredytu hipotecznego wymaga wprowadzenia zmian w strukturze 

finansowania kosztów nadzoru, aby adekwatnie dostosować obciążenie podmiotów tymi 

kosztami. Limit kosztów nadzoru do pokrycia przez pośredników kredytu hipotecznego 

ustalony na poziomie aktualnie obowiązującego rozporządzenia powoduje, że pokrywana 

była mniej niż połowa kosztów nadzoru w tym sektorze rynku finansowego. W chwili 

obecnej zaliczki (dwie zaliczki półroczne według stawki 0,1%) pobierane od podmiotów 

stanowią mniej niż 1/3 kosztów nadzoru generowanych przez pośredników kredytu 

hipotecznego, a co za tym idzie – konieczna stawała się dopłata przy rozliczeniu rocznym.   

W stanie prawnym do końca 2018 r. wydatki i dochody Komisji Nadzoru 

Finansowego (KNF) były realizowane w części 70. budżetu państwa. Zgodnie z ustawą 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, z 

późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2019 r. UKNF z osiąganych przychodów pokrywać będzie 
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koszty działalności UKNF i jego organów. Przychody pochodzą głównie z wpłat 

wnoszonych przez podmioty nadzorowane w wysokości i na zasadach określonych w 

przepisach ustaw sektorowych.  

Z rozliczenia według obowiązujących przepisów (rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad 

pośrednikami kredytu hipotecznego) wynika, że wysokość kosztów nadzoru poniesionych 

w 2018 r. wyniosła 1 709 139 zł. Koszty nadzoru poniesione przez pośredników kredytu 

hipotecznego wyniosły natomiast 801 391 zł.  Kwota 801 391 zł stanowi maksymalną 

wartość kosztów nadzoru przyjętą do wyliczeń na podstawie obowiązujących przepisów, 

tj. 0,15% sumy przychodów pośredników kredytu hipotecznego, z czego suma zaliczek 

należnych od wszystkich pośredników kredytu hipotecznego, liczonych jako 0,1 % sumy 

przychodów pośredników kredytu hipotecznego w 2018 r., wyniosła 534 266 zł.  Na 

podstawie wyżej zaprezentowanych danych widać, iż różnica pomiędzy wysokością 

kosztów nadzoru poniesionych przez nadzorcę a maksymalną kwotą kosztów nadzoru 

poniesioną przez pośredników kredytu hipotecznego w 2018 r. wyniosła 907 748 zł. Tym 

samym 907 748 zł jest kwotą, jaką nadzorca musiał ponieść w związku z nadzorem nad 

rynkiem pośrednictwa kredytu hipotecznego ze środków własnych. W związku ze zmianą 

sposobu finansowania UKNF od 1 stycznia 2019 r. ma status państwowej osoby prawnej, 

która prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego 

uchwalanego przez KNF oraz zatwierdzanego przez Prezesa Rady Ministrów. Mając na 

uwadze sposób prowadzenia gospodarki finansowej, nie jest możliwe pokrycie kwoty 907 

748 zł przez inne podmioty nadzorowane, dlatego konieczne jest podwyższenie 

maksymalnego limitu stawki.  

Konieczne jest wydanie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, które zastąpi 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wpłat na 

pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego. Na przykładzie 

rozliczenia za rok 2018 można wskazać, że kontynuacja dotychczasowego sposobu 

pobierania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego 

generowałaby znaczne obciążenie finansowe dla UKNF.   

Oczekiwanym efektem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia jest 

pokrycie przez nadzorowanych pośredników kredytu hipotecznego kosztów nadzoru 

sprawowanego przez UKNF w stopniu bardziej satysfakcjonującym niż dotychczas.  

 

Stan: 14.02.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie Stałego Komitetu 

Rady Ministrów.  

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

Link  

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328301/katalog/12649990#12649990
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25. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 

 

Zasadność podjęcia prac zmierzających do wydania rozporządzenia wynika z 

wejścia w życie regulacji zawartych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych 

uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej 

ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (Dz. U. 

poz. 1631). Ustawa ta nakłada na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dodatkowe 

obowiązki w zakresie wypłaty odszkodowań w przypadkach wyczerpania sumy 

gwarancyjnej z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz z umów 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa 

rolnego. W związku z powyższym niezbędne jest wprowadzenie zmian w zakresie zasad 

rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego.  

W związku z nowymi regulacjami wprowadzonymi przez ustawę o szczególnych 

uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej 

ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. oraz 

związanymi z tym nowymi zadaniami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 

konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia.  

Rozporządzenie określi: 

1) szczególne zasady rachunkowości Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w 

tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej; 

2) szczegółowe warunki i tryb składania: 

a) rocznego sprawozdania z działalności, 

b) kwartalnych sprawozdań z działalności 

- w tym terminy ich składania oraz niezbędne dane, jakie powinny zawierać te 

sprawozdania. 

 

Stan: 14.02.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 6 marca 2020 r.  

Link  

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12330202/katalog/12662200#12662200
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26. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej 

 

Konieczność podwyższenia minimalnych sum gwarancyjnych w obowiązkowym 

ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej brokerów ubezpieczeniowych i brokerów 

reasekuracyjnych wiąże się z przyjęciem i opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1935 z dnia 13 maja 2019 

r. zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 w odniesieniu do 

regulacyjnych standardów technicznych dostosowujących kwotę bazową w euro w 

odniesieniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu i 

zdolności finansowej pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1935 będzie stosowane począwszy od 

dnia 12 czerwca 2020 r. Zgodnie z art. 2 pkt 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 

2019/1935, kwoty bazowe, które określają minimalną sumę gwarancyjną z tytułu 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośredników ubezpieczeniowych i 

reasekuracyjnych lub porównywalnej gwarancji odpowiedzialności wynikającej z 

zaniedbania zawodowego:  

1) w stosunku do każdego roszczenia, oraz  

2) w stosunku do wszystkich roszczeń łącznie - zostaną podwyższone odpowiednio do 

wysokości 1 300 380 euro oraz 1 924 560 euro. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 w sprawie dystrybucji 

ubezpieczeń została implementowana do prawa polskiego jako ustawa z dnia 15 grudnia 

2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń i wydane na podstawie tej ustawy rozporządzenia 

wykonawcze, w tym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania 

działalności brokerskiej. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. 

minister właściwy do spraw instytucji finansowych określił m.in. minimalną sumę 

gwarancyjną ubezpieczenia OC. W związku z podwyższeniem kwot bazowych określonych 

w art. 10 ust. 4 dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń konieczna będzie 

nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. 

 

Stan: 14.02.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 12 czerwca 2020 r.  

Link  

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12330201/katalog/12662157#12662157
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27. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie 

zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów 

(przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele 

mieszkaniowe 

 

Projektowane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku 

dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) w związku z kredytem hipotecznym 

udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. poz. 2167), które zaniechaniem poboru podatku 

objęło dochody (przychody) uzyskane od dnia 1 styczna 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 

r.  

W stosunku do rozporządzenia z dnia 21 listopada 2017 r. proponowany projekt 

rozporządzenia nie przewiduje zmian merytorycznych i zawiera propozycję zaniechania 

poboru:  

1) podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) osób fizycznych 

z tytułu:  

- umorzonych kwot wierzytelności z tytułu zabezpieczonych hipotecznie kredytów 

zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe;  

- świadczeń w związku z zastosowaniem ujemnego oprocentowania kredytów 

zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe w walucie obcej lub w polskich złotych, 

lecz nominowanych lub indeksowanych do waluty obcej udzielonych przed dniem 

15 stycznia 2015 r. przez podmioty, których działalność podlega nadzorowi 

państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnione do udzielania 

kredytów (pożyczek) na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich 

funkcjonowania; 

2) podatku dochodowego od osób prawnych od podatników, których działalność podlega 

nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnionych do 

udzielania kredytów (pożyczek) na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady 

ich funkcjonowania, od dochodów odpowiadających równowartości umorzonych 

wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału, od której następuje 

zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

Stan: 18.02.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie uzgodnień.  

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

ogłoszenia.  

Link  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12329606/katalog/12659573#12659573
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28. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 października 2019 r. w 

sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać 

memorandum informacyjne 

 

Projektowane rozporządzenie służy wykonaniu upoważnienia ustawowego 

zawartego w art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.), dalej zwanej „ustawą o 

ofercie”, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 października 2019 r. 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. …). Ma ono zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno 

odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną lub 

ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku 

regulowanym (Dz. U. z 2013 r. poz. 988). 

Konieczność uchylenia dotychczas obowiązującego rozporządzenia i wydania 

nowego jest związana ze zmianą brzmienia upoważnienia ustawowego wskutek 

nowelizacji ustawy o ofercie dokonanej ww. ustawą z dnia 16 października 2019 r. o 

zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw. Wspomniana nowelizacja ustawy o ofercie jest z kolei 

konsekwencją rozpoczęcia stosowania w dniu 21 lipca 2019 r. rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 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.U. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12). 

Projekt rozporządzenia uwzględnia wprowadzony w ramach ww. nowelizacji 

obowiązek sporządzania nowego rodzaju memorandum, o którym mowa w art. 38b ust. 

1 znowelizowanej ustawy o ofercie. Projekt uwzględnia również inne zmiany wynikające 

z nowelizacji ustawy o ofercie, m.in. w zakresie wyjątków od obowiązku sporządzenia 

prospektu. Oferty publiczne, które wymagały sporządzenia memorandów na postawie 

rozdziałów 2-4 i 7 uchylanego rozporządzenia nie będą już wymagały sporządzenia 

dokumentów lub też treść dokumentu regulowana będzie innym aktem prawnym – w tym 

standardami technicznymi wydanymi przez Komisję Europejską. Z kolei nowo dodany w 

art. 3 ustawy o ofercie ustęp 1a, w związku ze zmienionym art. 38b ust. 1 tej ustawy, 

wprowadza nowy typ memorandum zatwierdzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
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Przepisy projektowanego rozporządzenia zostały tak sformułowane, aby 

memorandum informacyjne zapewniało wszystkim uczestnikom rynku pełen i równy 

dostęp do rzetelnych i kompletnych informacji dotyczących podstawowych aspektów 

działalności emitenta, jego sytuacji finansowej, perspektyw rozwoju, zasad 

przeprowadzania subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych oraz czynników 

ryzyka, które związane są z inwestowaniem w papiery wartościowe. 

 

Stan: 24.01.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.  

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

ogłoszenia.  

Link 

 

29. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych 

w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb 

Państwa  

 

Zmiana rozporządzenia ma na celu zwiększenie szczegółowości sprawozdań 

dotyczących skarbowych papierów wartościowych przez rozszerzenie zakresu podmiotów 

wobec których wykazywane jest zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu skarbowych 

papierów wartościowych – grup inwestorów. Ponadto projektowane zmiany mają na celu 

dostosowanie otrzymywanych informacji i układu sprawozdań w zakresie grupy 

inwestorów do klasyfikacji sektorowej zgodnej z ESA 2010, zmian regulacji prawnych, w 

tym wejścia w życie ustawy z dnia 4 października 2018 r.  o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. poz. 2215, z późn. zm.), a także zwiększenie jakości danych. 

Dokonywanie bardziej szczegółowej analizy sytuacji na rynku skarbowych papierów 

wartościowych ma zwiększyć możliwości oddziaływania Ministra Finansów na 

funkcjonowanie tego rynku i korzystnie wpłynie na szeroko rozumiany proces zarządzania 

długiem publicznym. 

Rozszerzenie zakresu informacji w zakresie sprawozdań miesięcznych w 

porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 

października 2018 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu 

papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. poz. 2064) przez: 

1) zmianę układu podmiotowego sprawozdań miesięcznych dotyczących stanu posiadania 

skarbowych papierów wartościowych oraz obrotu na skarbowych papierach 

wartościowych, w tym:  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328503/katalog/12652302#12652302
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-  w zakresie grupy „banki” – przez dodanie do tej grupy spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych i instytucji pieniądza elektronicznego, 

- zmiany  terminologiczne niektórych nazw grup inwestorów takich jak „osoby 

fizyczne” i  „podmioty niefinansowe” –  dostosowujące do terminologii ESA2010, 

tj. odpowiednio na „gospodarstwa domowe” i „przedsiębiorstwa niefinansowe”, 

- dodanie nowej grupy inwestorów w kategorii rezydentów – instytucje rządowe i 

samorządowe; 

2) dodanie instrukcji sporządzania sprawozdań miesięcznych. 

Oczekiwanym efektem proponowanych zmian jest otrzymywanie danych o 

większej szczegółowości na temat grup inwestorów co wpłynie na możliwość dokonywania 

bardziej szczegółowej analizy sytuacji na rynku skarbowych papierów wartościowych oraz 

dostosowanie zakresu danych o rynku finansowym do zakresu danych zawartych w 

regulacjach organów i instytucji Unii Europejskiej.  

 

Stan: 27.01.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie uzgodnień.  

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

ogłoszenia.  

Link  

 

30. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz 

zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi 

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia w obecnym brzmieniu do przesyłania, 

uzupełnienia lub aktualizacji zgłoszenia niezbędna jest rejestracja podmiotu na Platformie 

Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i uwierzytelnienie użytkownika poprzez 

podanie identyfikatora użytkowania (login) i hasła. Dodatkowo od 1 lutego 2020 r. 

podmioty odbierające i podmioty nabywające w celu uzupełniania zgłoszenia o informację 

o odbiorze towaru winny podawać również unikatowy, 17-znakowy numer 

identyfikacyjny, zwany Id SISC, nadawany przy rejestracji podmiotu z wykorzystaniem 

usługi „e-Klient”.  

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania 

drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

1556), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r., dla zużywających i 

pośredniczących podmiotów olejowych, które z punktu widzenia systemu monitorowania 

przewozu i obrotu są podmiotami obowiązanymi do uzupełniania informacji o odbiorze 

paliwa opałowego, wprowadzono obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12329507/katalog/12658792#12658792
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uproszczonego (AKC-RU) do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (art. 16b ustawy 

o podatku akcyzowym). W wyniku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego podmioty 

otrzymują status zużywających podmiotów olejowych (ZPO) i pośredniczących podmiotów 

olejowych (PPO). Rejestracja AKC-RU dokonywana jest na Platformie Usług 

Elektronicznych Skarbowo-Celnych poprzez Portal PUESC albo Portal Podatkowy. 

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą i będące jednocześnie ZPO lub PPO 

zobowiązane zostały do dwóch rejestracji na PUESC, tj. rejestracji uproszczonej AKC-RU 

(niezbędnej do spraw związanych z akcyzą) i rejestracji z wykorzystaniem usługi e-Klient 

(niezbędnej do założenia konta zaawansowanego). 

Na wniosek organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze związane z branżą 

paliw opałowych, w rozporządzeniu wprowadzona została alternatywna możliwość 

uzupełniania informacji o odbiorze towaru, o których mowa w art. 5 ust. 6 albo art. 6 ust. 

5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz 

obrotu paliwami opałowymi, z wykorzystaniem kodów transakcyjnych. Kod transakcyjny 

to jednorazowy kod elektroniczny uwierzytelniający, generowany za pośrednictwem 

PUESC, który umożliwia podmiotowi odbierającemu potwierdzenie odbioru paliwa 

opałowego. 

Projektowaną zmianą, z uwagi na to, że kody transakcyjne mogą być 

wykorzystywane nie tylko za pośrednictwem aplikacji mobilnej wspierającej PUESC, ale 

również w samym PUESC, zaproponowane zostało nowe brzmienie § 3 ust. 2 

rozporządzenia. W proponowanym brzmieniu, w przypadku przewozu paliw opałowych 

uzupełnienie zgłoszenia o informacje, o odbiorze towarów, może odbywać się z 

wykorzystaniem kodów transakcyjnych generowanych za pośrednictwem PUESC. Taki 

zapis pozwoli na uzupełnianie zgłoszenia o informacje o odbiorze paliwa z wykorzystaniem 

kodów transakcyjnych nie tylko gdy podmiot odbierający korzysta z aplikacji mobilnej, 

ale również gdy potwierdza odbiór paliwa z wykorzystaniem kodów transakcyjnych w 

PUESC (bez korzystania z aplikacji mobilnej).  

Zaproponowano również aby od podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą będących ZPO nie wymagać 17-znakowego numeru identyfikacyjnego 

(uzyskiwanego w wyniku rejestracji z wykorzystaniem usługi „e-Klient”), jeżeli podmioty 

te będą potwierdzać odbiór paliwa opałowego, z wykorzystaniem kodów transakcyjnych 

generowanych za pośrednictwem PUESC. W ten sposób zużywające podmioty olejowe, do 

których przewożone jest paliwo opałowe będą mogły uniknąć dwóch rejestracji na PUESC.  

Dodatkowo na wniosek organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze związane 

z branżą gazu LPG dla podmiotów odbierających uzupełniających zgłoszenie o informacje 

o odbiorze towarów objętych pozycją CN ex 2711 - propan, butan albo mieszaniny 

propanu-butanu wydłużony został termin wejścia w życie do 1 sierpnia 2020 r. – 
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obowiązek uwierzytelnienia z podaniem 17-znakowego numeru Id SISC. Organizacje 

wskazały, że potrzebują więcej czasu na zarejestrowanie się z wykorzystaniem tej usługi. 

Przyjmując to wydłużono okres na dopełnienie formalności związanych z rejestracją na 

platformie PUESC. W konsekwencji zmianie uległ wzór dokumentu zastępującego 

zgłoszenie.  Przepisy projektowanego rozporządzenia są zgodne z prawem Unii 

Europejskiej. 

 

Stan: 4.02.2020 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie Komisji Prawniczej.  

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

ogłoszenia.  

Link  

 

31. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji 

 

Projektowane zmiany legislacyjne mają na celu zoptymalizowanie systemu poboru 

opłaty i skuteczności wywiązywania się przez podatników z obowiązków nałożonych 

ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stworzenie 

warunków umożliwiających skuteczną windykację należności przez urzędy skarbowe.  

Przedmiotem zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi jest doprecyzowanie przepisów odnoszących się do opłaty, o której mowa 

w art. 132 ust. 1 ustawy, w taki sposób, aby wynikało z nich, iż organami właściwymi w 

sprawie przedmiotowej opłaty są naczelnicy urzędów skarbowych, którzy przekazują 

pobraną opłatę na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU).  

Zgodnie z proponowanymi zmianami opłata wnoszona będzie w ślad za 

przekazywaną deklaracją na rachunek właściwego urzędu skarbowego, bez zmiany 

terminu na wnoszenie tej opłaty. Przeprowadzenie zmian legislacyjnych w obszarze 

doprecyzowania kompetencji organów związanym z windykacją należności jest konieczne 

do stworzenia warunków umożliwiających windykację należności przez urzędy skarbowe.   

Dodatkowo projekt dokonuje zmiany brzmienia art. 132 ust. 4 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi polegającej na przyznaniu 

uprawnienia do określenia wzoru ww. deklaracji dla Ministra Finansów we współpracy z 

Ministrem Sportu. Umożliwi to sprawniejsze procedowanie projektu rozporządzenia i 

zapewni odpowiednią formę e-deklaracji (na mocy porozumienia z Ministerstwem 

Cyfryzacji tylko Minister Finansów może publikować wzory w standardzie 

charakterystycznym dla systemu e-Deklaracje, znacznie różniącym się od standardu 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12329403/katalog/12658188#12658188
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przyjętego na ePUAP). Dodatkowo we wzorze zbiorczej deklaracji miesięcznej (DRA-1) 

konieczne będzie zamieszczenie pouczenia, że deklaracja stanowi podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego. Jednocześnie proponuje się rozszerzenie katalogu 

zobowiązań, do których stosuje się egzekucję administracyjną, w art. 3a § 1 ustawy z 

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1438, z późn. zm.) przez dodanie opłat, o których mowa w ustawie z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Projekt 

ponadto dokonuje dodania ust. 5a–5c w art. 132 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określających czynności podejmowane w zakresie 

przekazywania wniesionych opłat na rzecz Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz 

dokonywania zwrotów nadpłaconych opłat. Do spraw dotyczących zwrotu nadpłat 

nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

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

Zcentralizowanie deklaracji oraz opłat w ramach jednego organu, dysponującego 

danymi identyfikacyjnymi podatników, umożliwi powiązanie płatności z zadeklarowaną 

kwotą i przekazywanie należnych środków na rachunek FZSdU. Organy podatkowe 

dysponują odpowiednimi narzędziami, aby weryfikować realizację obowiązków 

podatników w tym zakresie np. w ramach przeprowadzanych kontroli podatkowych.  

Realizacja zadań wynikających z projektowanej regulacji przyczyni się do 

sprawniejszej obsługi podmiotu dokonującego opłaty z tytułu reklamy napojów 

alkoholowych, a tym samym szybszego wpływu środków na wyodrębniony rachunek 

bankowy Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (dotyczy to podmiotów świadczących 

usługę będącą reklamą napojów alkoholowych m.in.: telewizji, supermarketów, sklepów, 

agencji reklamowych, wydawnictw, radia, restauracji, barów, itp.).  

 

Stan: 13.02.2020 r. – projekt ustawy został skierowany do Komisji Kultury Fizycznej, 

Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia. 

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

Link  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=209
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