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VAT 

Projekty 

 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw 

Celem dla którego jest proponowane wprowadzenie nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT jest 

wprowadzenie: 

1) rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – 

pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT); 

2) rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji 

prawnych w podatku od towarów i usług; 

3) zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).  

Ad. 1. Wprowadzone w ostatnich latach przez Ministra Finansów rozwiązania prawne i informatyczne 

w zakresie rozliczeń podatkowych usprawniają dokonywanie tych rozliczeń przez podatników oraz 

ułatwiają prowadzenie procesów ich weryfikacji przez organy podatkowe. Obecny postęp 

technologiczny w rozliczaniu podatków oraz wprowadzenie narzędzi analitycznych i zabezpieczających 

przed nadużyciami w VAT, w tym takich jak JPK_VAT, STIR, SENT, MPP (mechanizm podzielonej 

płatności), system kas on-line, tzw. white lista, umożliwiających Szefowi KAS sprawną weryfikację 

rozliczeń podatników, przyczynił się do uszczelnienia rozliczeń i poboru podatku od towarów i usług. 

Wprowadzone w ostatnich latach narzędzia uszczelniające VAT oraz związane z tym efekty w zakresie 

walki z nadużyciami w VAT, pozwoliły na weryfikację rozwiązań dotyczących rozliczania VAT, w 

niektórych przypadkach obowiązujących od 2004 r. Celem przeprowadzonego audytu tych rozwiązań 

było wyeliminowanie obciążeń administracyjnych w zakresie rozliczania podatku VAT po stronie 

podatników. Propozycje rozwiązań w tym zakresie zawarto w niniejszym projekcie ustawy – Pakiet Slim 

VAT. Pakiet  Slim VAT wpisuje się również w odpowiedź na postulaty przedsiębiorców kierowane do 

Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Finansów w związku z potrzebą przeciwdziałania negatywnym 

skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. 

Ad. 2. Pakiet przepisów tzw. doprecyzowujących i uzupełniających VAT dotyczy głównie takich 

obszarów, jak:  
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 zmiany do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej, 

 przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 do 

ustawy o VAT i w zakresie wyłączeń ze zwolnienia podmiotowego określonych w art. 

113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT, 

 zmiany doprecyzowujące w zakresie wykazu podatników VAT (tzw. white lista), 

 zmiany doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, 

 zmiany doprecyzowujące w zakresie nowego JPK VAT,  

 uchylenie ust. 8 w art. 7 ustawy o VAT – jako rozwiązania nadmiarowego, które 

w warunkach rozliczeń krajowych zaburza logikę w podejściu do opodatkowania 

dostawy towarów; 

Ad. 3 Zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).  

Obserwowany i utrzymujący się od lat wysoki poziom sprzedaży w Polsce towarów podróżnym 

spoza Unii Europejskiej, dynamiczny rozwój technologii cyfrowych umożliwiających dokonywanie 

szybkich i bezpiecznych transferów dużych partii danych oraz oczekiwania przedsiębiorców w zakresie 

zapewnienia przez Państwo równych dla wszystkich, bezpiecznych, innowacyjnych oraz 

właściwych/stabilnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej wymuszają podjęcie działań 

zmierzających do realizacji powyższych oczekiwań i wyzwań. W związku z tym przygotowano pakiet 

rozwiązań do procedury potwierdzania i rozliczania dokumentów TAX FREE.  

 

Opis najważniejszych zmian proponowanych do wprowadzenia w ustawie: 

I. Pakiet zmian upraszczających „Slim VAT” 

1. Wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z 

tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy. 

2. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów 

rozliczeniowych, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, odliczanie na 

dotychczasowych zasadach, tj. do 3 okresów rozliczeniowych.  

3. Spójne kursy walut - dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania 

do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z 

zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, 

obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji (po wyborze opcji 

podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od 

początku miesiąca, w którym ją wybrał).  
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4. Wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur 

dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.  

5. Podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł. 

6. Brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus. 

7. Wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających 

cenę. Rozwiązanie potwierdza dotychczasową praktykę, zgodnie z którą w przypadku, gdy 

podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za 

okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.  

II. Pakiet zmian o charakterze doprecyzowującym i upraszczającym: 

1. Zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej (WIS) wprowadzonej ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 

r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751, z 

późn. zm.) – dalej: „ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r.”, mające na celu dopracowanie i uzupełnienie 

systemu WIS jako całości, tj. wprowadzenie 3-letniego okresu ważności WIS (art. 42ha), 

wprowadzenie ograniczenia ochrony, jaką zapewnia WIS podatnikowi w przypadku, gdy WIS zostanie 

wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa (art. 42ca), umożliwienie otrzymywania 

przez podatników WIS dla towarów klasyfikowanych w ustawie o VAT według Polskiej Klasyfikacji 

Wyrobów i Usług (PKWiU) – np. dla towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności – czego 

nie przewidują obecne przepisy w tym zakresie (art. 42a pkt 2), wprowadzenie zasady niewydania 

WIS, gdy zakres przedmiotowy wniosku o jej wydanie pokrywa się z przedmiotem toczącego się 

postępowania lub sprawa została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego 

(art. 42b ust. 3a i 3b). 

2. Zmiany w zakresie stawek podatku VAT mają wyłącznie charakter redakcyjny i doprecyzowujący – 

np. tytuły kolumn w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy. 

3. Zmiany o charakterze dostosowującym przepisy ustawy o VAT do przepisów wprowadzonych ustawą 

z dnia 9 sierpnia 2019 r. – w zakresie definicji rolnika ryczałtowego (art. 2 pkt 19), definicji czasopism 

regionalnych i lokalnych (art. 2 pkt 27g), tytułu zwolnieniowego dla dostawy produktów rolnych oraz 

świadczenia usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego (art. 43 ust. 1 pkt 3).  

4. Dodanie art. 109 ust. 3l spowoduje, że poprzez wskazanie, że do kar pieniężnych przewidzianych w 

ustawie o VAT stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Wyeliminowane zostaną sytuacje 

pozostawania przez organy równoległe w dwóch procedurach – jednej regulowanej Ordynacją 

podatkową (najczęściej czynności sprawdzające, w których zidentyfikowano błąd) i drugą 

regulowaną k.p.a. (wezwanie do usunięcia błędu i decyzja o nałożeniu kary). 
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5. Zmiany załącznika nr 15 i w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT – doprecyzowano w związku 

przełożeniem objętych tą regulacją grupowań towarów w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 

(dalej: PKWiU) 2008 na PKWiU 2015 r. Dodatkowo, w projekcie doprecyzowano brzmienie art. 113 

ust. 13 pkt 1 lit. g ustawy o VAT. Zgodnie z projektem ze zwolnienia podmiotowego w VAT 

wyłączone są zarówno części i akcesoria do pojazdów samochodowych i motocykli. 

III. Zmiana w zakresie Tax Free – wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE 

Proponuje się, aby obecnie obowiązująca procedura wystawiania, potwierdzania i rozliczania 

dokumentów TAX FREE, była realizowana za pośrednictwem elektronicznego obiegu dokumentów TAX 

FREE, rejestrowanych w krajowym systemie teleinformatycznym służącym do obsługi dokumentów, 

będących podstawą dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym, na Platformie Usług Elektronicznych 

Skarbowo – Celnych (PUESC). Proponuje się także wprowadzenie obowiązku stosowania kas online przez 

sprzedawców uczestniczących w systemie zwrotu podatku podróżnym. Realizacja powyższego 

zamierzenia wymaga dokonania zmian przepisów ustawy o VAT w szczególności artykułów: 2, 109, 127, 

128, 129 i 130 oraz zmian przepisów wykonawczych. 

IV. Ustawa zawiera również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia – Prawo bankowe. W zakresie tej 

ustawy proponuje się: 

1) zmiany o charakterze techniczno-legislacyjnym mające na celu uniknięcie stosowania definicji 

nawiasowej w przypadku stosowania pojęcia „rachunek techniczny”; 

2) zmianę polegającą na wprowadzeniu możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty 

odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz 

agencji celnych.  

Stan: 16.12.20 – Senat nie wniósł poprawek, ustawa oczekuje na podpis Prezydenta i opublikowanie w 

Dzienniku Ustaw. 

Ustawa przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 z wyjątkami. 

Link 

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach 

podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług 

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 

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=718
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zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.) określa szczegółowy zakres danych 

zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji. Zgodnie z regulacjami rozporządzenia podatnicy 

do dnia 31 grudnia 2020 r. nie wykazują w ewidencji wysokości podstawy opodatkowania i wysokości 

podatku należnego, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 lit. b, wynikających z paragonów 

fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku od 

towarów i usług, wystawionych przy użyciu kasy rejestrującej oraz danych, o których mowa w § 10 ust. 

2 pkt 1, i oznaczeń, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4, związanych z paragonami fiskalnymi, o których 

mowa w pkt 1 § 11a, z zastrzeżeniem że w tym okresie wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz 

wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa 

w art. 111 ust. 1 ustawy, zostały ujęte w ewidencji zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 8. Z uwagi na dynamiczny 

rozwój pandemii w Polsce i utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez podatników 

uznano, iż należy przedłużyć termin obowiązywania tej regulacji. 

Rozporządzenie przewiduje przedłużenie do 30 czerwca 2021 r. terminu obowiązywania 

regulacji, zgodnie z którą podatnicy nie wykazują w ewidencji wysokości podstawy opodatkowania i 

wysokości podatku należnego, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 lit. b, wynikających z 

paragonów fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o 

podatku od towarów i usług, wystawionych przy użyciu kasy rejestrującej oraz danych, o których mowa 

w § 10 ust. 2 pkt 1, i oznaczeń, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4, związanych z paragonami fiskalnymi, 

o których mowa w pkt 1 § 11a, z zastrzeżeniem że w tym okresie wartość sprzedaży bez podatku (netto) 

oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której 

mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zostały ujęte w ewidencji zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 8. 

Stan: 17.12.20 – Projekt został skierowany do podpisu ministra. 

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2020 r. 

Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340902/katalog/12743466#12743466
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Akcyza i cło  

Weszło w życie 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku 

akcyzowego 

Rozporządzenie weszło w życie dnia 16 grudnia 2020 r. 

W związku z koniecznością podjęcia pilnych działań, związanych z zapobieganiem 

i przeciwdziałaniem sytuacji kryzysowej zaistniałej na skutek nowej choroby zakaźnej wywołanej 

wirusem SARS-CoV-2, która powoduje m.in. problemy z wypełnianiem przez podatników podatku 

akcyzowego niektórych warunków stosowania zwolnień od akcyzy, zasadnym stało się dokonanie 

zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie warunków stosowania 

niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2379). 

Warunkiem zwolnienia wyrobów węglowych do celów opałowych (art. 31a ust. 1 ustawy) jest 

wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż albo sporządzenie listy finalnych nabywców węglowych 

uprawnionych do deputatu węglowego oraz uzyskanie od finalnego nabywcy węglowego (FNW) 

oświadczenia, że odebrane wyroby są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy. 

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną oraz rygorystyczne obostrzenia w zakresie 

przemieszczania i kontaktów interpersonalnych, problematyczna stała się możliwość spełnienia 

niektórych warunków zwolnienia od akcyzy, szczególnie w zakresie pozyskania od finalnego nabywcy 

węglowego oświadczenia, że odebrane przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów 

uprawniających do zwolnienia od akcyzy. Z drugiej strony, panujące warunki atmosferyczne i związane 

z nimi zapotrzebowanie na wyroby węglowe, uzasadniają potrzebę zapewnienia ciągłości takich 

dostaw, zwłaszcza do gospodarstw domowych, które potrzebują uzupełnić zapasy w związku z 

rozpoczynającym się sezonem grzewczym. 

Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych 

zwolnień od podatku akcyzowego polega na okresowym wprowadzeniu możliwości dokonywania 

jednorazowych sprzedaży wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu 

nabywcy węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, w ilości 

przekraczającej 200 kg, a nieprzekraczającej 2000 kg, bez obowiązku spełnienia warunku, o którym 

mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, w zakresie dotyczącym uzyskania od finalnego nabywcy 
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węglowego oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających 

do zwolnienia od akcyzy. 

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

dotyczące ograniczenia kontaktów interpersonalnych, regulacje obowiązywałyby do dnia zakończenia 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2 na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845). 

Link 

 

Projekty 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw  

Zmiana ustawy z dnia 19 marca 2004 r.- Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1169, z późn. zm.) 

oraz niektórych innych ustaw spowodowana jest potrzebą ujednolicenia procedury wydawania przez 

naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji związanych z wymiarem należności celnych i 

podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej z tytułu importu towarów. 

W przypadku importu towarów podlegających należnościom celnym i podatkowym, 

postępowania w sprawie określenia (wymiaru) należności celnych i należności podatkowych, 

prowadzone są odrębnie, pomimo że dotyczy tego samego stanu faktycznego (ten sam podmiot, towar 

oraz zdarzenie powodujące powstanie długu celnego i zobowiązania podatkowego). Należności celne 

wymierzane są po przeprowadzeniu postępowania celnego (na podstawie przepisów celnych), zaś 

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

Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm., zwanej dalej „Ordynacją podatkową”). 

W zdecydowanej większości przypadków decyzje podatkowe wydawane są dopiero po wydaniu decyzji 

celnych, gdyż do podstawy opodatkowania podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym (w przypadku 

samochodów osobowych) wlicza się wartość celną towaru i kwotę należności celnych określonych w 

decyzji celnej. Powoduje to brak możliwości prowadzenia ww. postępowań równolegle, co z kolei 

negatywnie wpływa na szybkość postępowania oraz jego ekonomikę. W obu postępowaniach (celnym 

i podatkowym), mimo, że dotyczą tego samego stanu faktycznego, wykonywane są dwukrotnie 

analogiczne czynności procesowe, jak choćby prawo do bycia wysłuchanym w postępowaniu celnym i 

następnie wyznaczenie 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w postępowaniu podatkowym, 

które realizują zasadniczo ten sam cel. Dualizm postępowań prowadzi do sytuacji, gdy w sprawie 

jednego zgłoszenia celnego może być wydanych nawet kilka decyzji wymiarowych (np. w przypadku 

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

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2248


Przegląd zmian w podatkach 

 

12 

 

decyzję w sprawie podatku akcyzowego oraz decyzję w sprawie opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej), 

nie wspominając o dokumentach wydanych przez organ w toku postępowań.  

Przedsiębiorcy (importerzy) również zgłaszają potrzebę uproszczenia i odformalizowania tego 

procesu, bowiem oczekują od organów celnych sprawnego, całościowego zakończenia sprawy 

związanej z danym zgłoszeniem celnym. Rozwiązanie proponowane w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw zakłada wyeliminowanie ww. dualizmu i 

ujednolicenie procedury związanej z wymiarem należności importowych, poprzez wprowadzenie 

rozwiązań prawnych umożliwiających przeprowadzenie jednego postępowania i wydanie jednej 

decyzji w sprawach związanych z importem.  

Projekt ustawy przewiduje również odformalizowanie procesu ubiegania się o wpis do wykazu 

gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot 

wynikających z długów celnych oraz wpis na listę agentów celnych. W obu przypadkach stosowany jest 

ten sam mechanizm, polegający na wydawaniu decyzji administracyjnej o wpisie danej osoby (do 

wykazu/na listę) oraz dokonaniu wpisu tej osoby do wykazu/na listę. Wydawanie decyzji 

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

jeszcze uprawnień osobie spełniającej określone warunki. Przyjęcie powyżej opisanych rozwiązań 

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

Zmiana ustawy z dnia 19 marca 2004 r.- Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1169, z późn. zm.) 

oraz niektórych innych ustaw spowodowana jest potrzebą ujednolicenia procedury wydawania przez 

naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji związanych z wymiarem należności celnych i 

podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej z tytułu importu towarów. 

W przypadku importu towarów podlegających należnościom celnym i podatkowym, 

postępowania w sprawie określenia (wymiaru) należności celnych i należności podatkowych, 

prowadzone są odrębnie, pomimo że dotyczy tego samego stanu faktycznego (ten sam podmiot, towar 

oraz zdarzenie powodujące powstanie długu celnego i zobowiązania podatkowego). Należności celne 

wymierzane są po przeprowadzeniu postępowania celnego (na podstawie przepisów celnych), zaś 

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

Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm., zwanej dalej „Ordynacją podatkową”). 

W zdecydowanej większości przypadków decyzje podatkowe wydawane są dopiero po wydaniu decyzji 

celnych, gdyż do podstawy opodatkowania podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym (w przypadku 

samochodów osobowych) wlicza się wartość celną towaru i kwotę należności celnych określonych w 

decyzji celnej. Powoduje to brak możliwości prowadzenia ww. postępowań równolegle, co z kolei 

negatywnie wpływa na szybkość postępowania oraz jego ekonomikę. W obu postępowaniach (celnym 

i podatkowym), mimo, że dotyczą tego samego stanu faktycznego, wykonywane są dwukrotnie 
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analogiczne czynności procesowe, jak choćby prawo do bycia wysłuchanym w postępowaniu celnym i 

następnie wyznaczenie 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w postępowaniu podatkowym, 

które realizują zasadniczo ten sam cel. Dualizm postępowań prowadzi do sytuacji, gdy w sprawie 

jednego zgłoszenia celnego może być wydanych nawet kilka decyzji wymiarowych (np. w przypadku 

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

decyzję w sprawie podatku akcyzowego oraz decyzję w sprawie opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej), 

nie wspominając o dokumentach wydanych przez organ w toku postępowań.  

Przedsiębiorcy (importerzy) również zgłaszają potrzebę uproszczenia i odformalizowania tego 

procesu, bowiem oczekują od organów celnych sprawnego, całościowego zakończenia sprawy 

związanej z danym zgłoszeniem celnym. Rozwiązanie proponowane w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw zakłada wyeliminowanie ww. dualizmu i 

ujednolicenie procedury związanej z wymiarem należności importowych, poprzez wprowadzenie 

rozwiązań prawnych umożliwiających przeprowadzenie jednego postępowania i wydanie jednej 

decyzji w sprawach związanych z importem.  

Projekt ustawy przewiduje również odformalizowanie procesu ubiegania się o wpis do wykazu 

gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot 

wynikających z długów celnych oraz wpis na listę agentów celnych. W obu przypadkach stosowany jest 

ten sam mechanizm, polegający na wydawaniu decyzji administracyjnej o wpisie danej osoby (do 

wykazu/na listę) oraz dokonaniu wpisu tej osoby do wykazu/na listę. Wydawanie decyzji 

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

jeszcze uprawnień osobie spełniającej określone warunki. Przyjęcie powyżej opisanych rozwiązań 

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

związanych z dokonywaniem wpisu do wykazu gwarantów, zmianie ulega organ rozpatrujący sprawy z 

tego zakresu, z ministra właściwego do spraw finansów publicznych na Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej.  

W zakresie systemu INTRASTAT proponuje się zmianę dotyczącą sposobu informowania 

respondentów o obowiązku sprawozdawczym. Informacja ta zamieszczana będzie przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na stronie internetowej GUS. Obecnie wysokość progów 

statystycznych ustalana jest corocznie w drodze rozporządzenia na podstawie ustawy z dnia 29 

czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn.zm.).  

Projekt ustawy zakłada ponadto doprecyzowanie przepisów w zakresie postępowania w 

sprawach celnych, w szczególności poprzez rozszerzenie zakresu stosowania Ordynacji podatkowej do 

ww. spraw m. in. o tryb prostowania błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek (art. 215 

§ 1 Ordynacji podatkowej), a także w zakresie odwołań o: regulacje dotyczące podania 
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niespełniającego wymogów prawa (art. 169 § 2, 3 i 4 Ordynacji podatkowej) oraz tryb umorzenia 

postępowania (art. 208 Ordynacji podatkowej). 

Projektowane zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 864, z późn. z.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014, z późn. zm.) oraz Ordynacji podatkowej są 

konsekwencją wprowadzenia zasady ujednolicenia postępowania w sprawie należności celnych i 

podatkowych. 

Zmiany przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63, z późn. zm.)   umożliwią zapewnienie identyfikatora 

podatkowego (PESEL) nie tylko osobom objętym rejestrem PESEL (zobowiązanym do posiadania go), 

ale również innym podatnikom (nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym 

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług), które – w określonych warunkach- nie są 

zobowiązane, ale mogłyby go uzyskać, w tym na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności. 

W ostatnim czasie sprawa ta stała się szczególnie istotna i pilna z uwagi na dynamiczny wzrost 

napływu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców (głównie obywateli ukraińskich) 

poszukujących tutaj zatrudnienia i zarobkowania. W dużej części osoby te mają trudności z uzyskaniem 

zameldowania. Istniejące okoliczności mogą stać się przyczynkiem do powstania nieprawidłowości 

(podatkowych) po stronie podatników (głównie cudzoziemców), płatników (w tym zatrudniających 

cudzoziemców) i organów podatkowych borykających się z identyfikacją tych podatników konieczną 

m.in. do prawidłowego ich rozliczenia. 

Projektowana zmiana ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 847, z późn. zm.) ma na celu umożliwienie podmiotom przekazywanie informacji, określonych w 

ustawie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a tym samym zapewnienie możliwości 

elektronicznego prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych. Niniejszy projekt stanowi także 

element realizacji założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 

do 2030 r.), której celem jest likwidowanie barier rozwojowych i opieranie rozwoju w coraz większym 

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

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

upoważnionego przez niego sekretarza lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych” wyrazami „wyznaczony przez niego organ Krajowej 

Administracji Skarbowej”. Rozwiązanie to umożliwi ministrowi właściwemu do spraw finansów 
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publicznych wyznaczenie właściwego organu KAS, który mógłby zatwierdzać wpis do Rejestru, jego 

zmianę lub wykreślenie. 

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

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zgodnie z którymi minister właściwy do spraw 

finansów publicznych nakłada karę pieniężną na przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz 

dostawców usług płatniczych, w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy. 

Proponowana zmiana przewiduje, że to naczelnik urzędu celno-skarbowego, właściwy do prowadzenia 

czynności audytowych, będzie organem nakładającym kary pieniężne na przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych, którzy nie przestrzegają przepisów ustawy o 

grach hazardowych.   

Zmiany przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 768, z późn. zm.) mają na celu ujednolicenie trybu prowadzenia kontroli celno-

skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z 

przywozem towarów w obrocie między obszarem celnym UE a państwami trzecimi. Założeniem jest, 

że będzie mogła się odbywać jedna kontrola, która zakończy się protokołem. 

Założeniem proponowanego rozwiązania jest ujednolicenie procesu wydawania decyzji 

związanych z wymiarem należności celnych i podatkowych z tytułu importu towarów. Projekt 

przewiduje stosowanie do postępowań w sprawie podatków importowych oraz opłat związanych z 

importem paliw (opłata paliwowa, opłata emisyjna) proceduralnych przepisów celnych uzupełnionych 

jedynie pomocniczo odpowiednimi przepisami Ordynacji podatkowej. Ujednolicenie procedury 

dotyczyłoby zarówno postępowań w I instancji, postępowań odwoławczych oraz postępowań w 

trybach nadzwyczajnych. Wymaga to dokonania  zmian w przepisach podatkowych oraz przepisach 

regulujących opłaty związane z importem paliw, a mianowicie w: 

- ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

- ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, 

- ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym, w zakresie opłaty paliwowej, 

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w zakresie opłaty emisyjnej. 

   

W konsekwencji ujednolicenia, do postępowań w sprawie należności celnych, podatku VAT i 

podatku akcyzowego z tytułu importu towarów oraz opłat związanych z importem paliw byłyby 

stosowane przepisy celne uzupełnione jedynie pomocniczo odpowiednimi przepisami Ordynacji 

podatkowej. Dostosowanie w odwrotnym kierunku, tj. dostosowanie przepisów celnych do przepisów 

Ordynacji podatkowej nie może być brane pod uwagę, gdyż znaczna część proceduralnych przepisów 
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celnych unormowana została w stosowanych wprost rozporządzeniach unijnych, tj. rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego 

unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „UKC”, i jego 

przepisach delegowanych i wykonawczych, obowiązujących od dnia 1 maja 2016 r. 

Postępowanie celne od dnia 1 maja 2016 r. regulowane jest przepisami unijnymi (UKC oraz 

przepisy wykonawcze i delegowane do UKC), ustawą z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne , 

uzupełnioną odpowiednimi przepisami Ordynacji podatkowej. Nowa procedura wprowadzona 

przepisami unijnymi w znaczny sposób uprościła i odformalizowała postępowanie celne, poprzez m.in. 

zapewnienie możliwości podejmowania czynności wyjaśniających bez konieczności wszczynania 

postępowania, uproszczenie treści decyzji, ograniczenie ilości dokumentów w postępowaniu etc. W 

ww. rozporządzeniach uregulowano kwestie wydawania i zarządzania decyzjami wydawanymi na 

wniosek, prawa do wysłuchania strony i składania wyjaśnień, ważności decyzji w Unii Europejskiej, 

trybu unieważniania, cofania i zmiany korzystnych decyzji, jak również wydawania decyzji bez wniosku. 

Regulacje te wprowadzają proste i ekonomicznie uzasadnione procedury w postępowaniu celnym, 

gwarantując jednocześnie przedsiębiorcom czynny udział w postępowaniu.  

Zastosowanie tych zasad do postępowań podatkowych nie powinno powodować negatywnych 

konsekwencji dla prawidłowości postępowań w sprawie wymiaru podatków, bowiem co do zasady 

obejmują one swoim zakresem obowiązujące obecnie regulacje Działu IV Ordynacji podatkowej. 

Należy zauważyć, iż po ponad dwóch latach stosowania unijnych przepisów celnych zarówno 

organy celne, jak i przedsiębiorcy (importerzy) dostrzegają zalety nowych rozwiązań i sugerują 

zastosowanie podobnego uproszczenia w postępowaniu podatkowym. Należy bowiem pamiętać, że 

stroną postępowania celnego i podatkowego jest ten sam podmiot, który zainteresowany jest 

kompleksowym, sprawnym załatwieniem sprawy związanej z wymiarem należności celnych i 

podatkowych. 

Korzyścią wynikającą z przyjęcia proponowanego rozwiązania będzie również zapewnienie 

większej przejrzystości powiązań pomiędzy wymiarem należności celnych i podatkowych z tytułu 

importu towarów, zwiększenie efektywności i zmniejszenie kosztów prowadzonego postępowania 

poprzez ograniczenie kosztów nadmiernej wysyłki korespondencji oraz ujednolicenie trybu i terminów 

załatwienia spraw celnych i podatkowych. Ujednolicenie trybu wydawania decyzji związanych z 

wymiarem należności importowych wyeliminuje ponadto konieczność ustanawiania przez podmiot 

nowego pełnomocnika w postępowaniu podatkowym na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. 

Projekt wprowadza również rozwiązanie polegające na odstąpieniu od wymogu wydawania 

decyzji w sprawie wpisu do wykazu gwarantów (art. 52 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawa celnego) 

oraz decyzji w sprawie wpisu na listę agentów celnych (art. 80 tej ustawy). W obu ww. przypadkach 



Przegląd zmian w podatkach 

 

17 

 

zewnętrznym wyrazem spełnienia przesłanek wymienionych w przepisach prawa cennego jest wpis do 

wykazu/na listę  Nie ma zatem konieczności wydawania dodatkowo decyzji w tym zakresie. 

Proponowane rozwiązanie polegające na odstąpieniu od wymogu wydawania przez właściwy organ 

decyzji administracyjnej o spełnieniu przesłanek warunkujących wpis do wykazu/na listę przyczyni się 

do odbiurokratyzowania i usprawnienia tego procesu. Zmiana ta wpisuje się ponadto w ideę 

wydawania przez organy celne decyzji korzystnych, określoną w unijnych przepisach prawa celnego, 

zgodnie z którą decyzja uwzględniająca w całości wniosek strony nie ma określonej formy i może 

przybrać formę akceptacji organu lub komunikatu w systemie informatycznym. 

Zmiana dotycząca sposobu informowania respondentów o obowiązku sprawozdawczym 

(INTRASTAT) umożliwi zapewnienie z odpowiednim wyprzedzeniem dostępności informacji o 

wysokości progów statystycznych dla podmiotów zobowiązanych do przekazywania statystyce 

publicznej informacji o dokonanych obrotach towarowych z krajami Unii Europejskiej i przyczyni się do 

lepszej i bardziej kompletnej sprawozdawczości w ramach statystyki handlu zagranicznego.  

Projektowane zmiany w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników mają skutkować możliwością uzyskania numer PESEL na 

podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1397, z późn. zm.) w związku z koniecznością zapewnienia tego identyfikatora  dla celów podatkowych 

(art. 3 w ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników).  Powyższe 

przyczyni się do ograniczenia ewentualnych nieprawidłowości (podatkowych) po stronie podatników 

(głównie cudzoziemców) poprzez zapewnienie prawidłowej identyfikacji, płatników (w tym 

zatrudniających cudzoziemców) w celu  umożliwienia prawidłowego wypełnienia zobowiązań w 

zakresie identyfikacji (w tym składania PIT-11) i organów podatkowych borykających się z identyfikacją 

niektórych podatników konieczną m.in. do prawidłowego ich rozliczenia. 

Zmiana przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ma charakter 

dostosowawczy i upraszczający; celem jest  umożliwienie podmiotom dokonania 

zgłoszenia/przekazywania wymaganych prawem informacji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. Ponadto podmioty urządzające gry hazardowe będą mogły prowadzić rejestr 

zaświadczeń pracowników zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej. Projekt zakłada również 

przeniesienie obowiązku zatwierdzania wpisu do Rejestru, jego zmiany lub wykreślenia z poziomu 

centralnego na poziom innego organu Krajowej Administracji Skarbowej, co przyczyni się do 

optymalizacji procedury wpisu do Rejestru (jego zmiany lub wykreślenia) oraz sprawnego, 

niezwłocznego załatwienia, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu wykonywania zadań 

powierzonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.  
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Zmiana organu nakładającego kary pieniężne na przedsiębiorców telekomunikacyjnych i 

dostawców usług płatniczych nieprzestrzegających obowiązków wskazanych w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych wpisuje się również ww. proces optymalizacji procedur. 

Zmiany przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej mają 

na celu ujednolicenie trybu prowadzenia kontroli celno-skarbowej. Założeniem jest, że będzie mogła 

się odbywać jedna kontrola, która zakończy się protokołem. 

Stan: 14.12.20 – Projekt skierowano do I czytania na posiedzenie Sejmu. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 

miesiąca od dnia ogłoszenia. 

Link 

 

 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 

innych ustaw 

Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo 

celne (Dz. U. poz. 1697, z późn. zm.) wprowadzono stosowanie Systemu EMCS PL2 i elektronicznego 

dokumentu dostawy (e-DD) do przemieszczeń na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (m.in. 

paliwa lotnicze, gaz płynny (LPG), paliwa żeglugowe, zwolniony od akcyzy alkohol etylowy) oraz 

wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie 

(wyroby dla przemysłu chemicznego np. rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, zmywacze do farb i 

komponenty do ich produkcji).  W ustawie tej nie przewidziano okresu przejściowego umożliwiającego 

po dniu 1 stycznia 2019 r. stosowanie papierowego dokumentu dostawy dokumentującego wskazane 

przemieszczenia.  

Z uwagi na niedostosowanie się przez podmioty zobowiązane do obsługi przedmiotowych 

przemieszczeń w Systemie EMCS PL2 podjęto prace nad wprowadzeniem okresu przejściowego 

umożliwiającego przedłużenie stosowania papierowego dokumentu dostawy (poselski projekt). W 

wyniku tych prac ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy 

– Prawo celne (Dz. U. poz. 2511) wprowadzono regulację przejściową umożliwiającą do dnia 31 grudnia 

2019 r. stosowanie papierowego dokumentu dostawy. Termin ten na mocy ustawy z dnia 12 grudnia 

2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2496) uległ następnie wydłużeniu do dnia 31 stycznia 2021 r. 

Oznacza to, że do 31 stycznia 2021 r., przedsiębiorcy mają możliwość stosowania nowych 

zasad przemieszczania z użyciem Systemu EMCS PL2 przy alternatywnej możliwości stosowania 

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=833
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dotychczasowej papierowej dokumentacji, jednak aby móc stosować od dnia 1 lutego 2021 r. 

elektroniczny dokument dostawy (e-DD) przedsiębiorcy ci muszą ponieść koszty dostosowania, 

głównie finansowe w roku 2020 r.  

Analizy przeprowadzone z udziałem podmiotów dokonujących przemieszczeń na terytorium 

kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie wykazały, że przepisy wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 

2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, wymagają zmiany w celu 

zapewnienia płynności dostaw wyrobów akcyzowych objętych stosowaniem Systemu EMCS PL2 i 

elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).  

Dodatkowo uznano, iż doregulowania wymaga kwestia monitorowania z użyciem Systemu 

EMCS PL2 niektórych dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych oraz przemieszczeń 

importowanych i eksportowanych wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu 

na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu 

na ich przeznaczenie. Niniejsze zapewni możliwość kompleksowego monitorowania z użyciem Systemu 

EMCS PL2 wszystkich rodzajów dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. 

Wprowadzenie zmian w powyższym zakresie wymagać będzie modernizacji i rozwoju poszczególnych 

funkcjonalności Systemu EMCS PL2, a w konsekwencji również dostosowania się przez podmioty 

dokonujące dostaw ww. wyrobów do zmodernizowanych funkcjonalności.  

Jednocześnie w Systemie SZPROT prowadzony jest rejestr podmiotów zarejestrowanych na 

potrzeby m.in. akcyzy, który zasilany jest w sposób pośredni z papierowych zgłoszeń rejestracyjnych 

przekazywanych do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu przez poszczególnych naczelników 

urzędów skarbowych. Poza bazą SZPROT pozostają listy pośredniczących podmiotów gazowych oraz 

pośredniczących podmiotów węglowych. Powoduje to liczne trudności, w szczególności z 

zagwarantowaniem aktualności centralnej bazy i jednocześnie stanowi utrudnienie w kontekście 

weryfikacji podmiotów uczestniczących w dostawach wyrobów akcyzowych realizowanych na 

podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2. 

 

Niniejszy projekt przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.), w szczególności: 

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

Systemu EMCS PL2,  

b) objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2: 



Przegląd zmian w podatkach 

 

20 

 

 sprzedaży zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych realizowanej przez pośredniczący podmiot 

węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych,  

 przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie z miejsca importu do podmiotu, który importował te wyroby, 

 przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-

skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, 

c) uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania zwolnionych 

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

przewidziane są w przypadku przemieszczania rurociągiem tych wyrobów na podstawie 

elektronicznego administracyjnego dokumentu (e-AD), z użyciem Systemu EMCS PL2, 

d) uregulowanie uproszczonych zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów 

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

e) wprowadzenie centralnej, elektronicznej rejestracji podmiotów akcyzowych, w tym objęcie tym 

obowiązkiem podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej zużywających wyroby akcyzowe 

zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, m.in. jednostek pożytku publicznego, jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych wojska, Straży Granicznej, Policji,  

f) umożliwienie dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych 

przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 

Zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 i 

1565) mają głównie na celu zniesienie obowiązku uiszczania opłaty skarbowej z tytułu wydania przez 

naczelnika urzędu skarbowego pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego. Z uwagi 

na fakt składania elektronicznie zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym i rezygnacji z rejestrów 

lokalnych prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych na rzecz rejestru prowadzonego 

elektronicznie przez jeden, wyznaczony przez Ministra Finansów organ, a w konsekwencji rezygnację 

w upa z wydawania przez naczelników urzędów skarbowych poświadczeń przyjęcia zgłoszenia 

rejestracyjnego zrezygnowano z pobierania z tego tytułu opłaty skarbowej. Przyjęte założenia w 

zakresie centralnej rejestracji spowodowały konieczność zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423), w zakresie dotyczącym możliwości 

dokonywania przez naczelników urzędów skarbowych czynności sprawdzających polegających na 

weryfikacji danych i dokumentów przedstawionych przez podmioty dokonujące zgłoszenia 

rejestracyjnego, a nie tylko tak jak dotychczas podatników podatku akcyzowego i podmiotów 
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podlegających rejestracji uproszczonej. Wprowadzana zmiana ma charakter dostosowujący do zmian 

wprowadzanych przedmiotowym projektem w ustawie o podatku akcyzowym w zakresie rejestracji. 

W związku z panującą epidemią i pogarszającą się sytuacją polskich firm proponuje się dokonać 

zmian w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. i przedłużyć do dnia 31 stycznia 2022 r. okres, w którym możliwe 

będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie 

tylko na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2, ale również na podstawie stosowanej 

dotychczas papierowej dokumentacji. Oznacza to, że przedsiębiorcy dokonujący dostaw wyrobów 

akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, którzy w związku z panującą epidemią nie 

będą w stanie ponieść kosztów dostosowania systemów IT w 2020 r. będą mogli koszty te ponieść 

dopiero w 2021 r. 

Stan: 16.12.20 – Senat nie wniósł poprawek, ustawa oczekuje na podpis Prezydenta i opublikowanie w 

Dzienniku Ustaw. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2021 r. 

Link 
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Podatki dochodowe 

Projekty 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

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. poz. 2545, z późn. zm.), wydanego na podstawie delegacji 

ustawowej zawartej w art. 26 ust. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych.  

Odroczenie do dnia 30 czerwca 2021 r. terminu określonego w § 4 zmienianego 

rozporządzenia wynika z trwającego dłużej niż przewidywano procesu legislacyjnego dotyczącego 

nowelizacji przepisów ustawowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła. 

Mając na uwadze trwające prace legislacyjne związane z modernizacją przepisów dotyczących 

zasad poboru podatku u źródła w projekcie rozporządzenia zaproponowano odroczenie do dnia 30 

czerwca 2021 r. w odniesieniu do terminu określonego w § 4 zmienianego rozporządzenia. 

Stan: 17.12.20 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie 31 grudnia 2020 r. 

Link  

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

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. poz. 2541, z późn. zm.), wydanego na podstawie delegacji 

ustawowej, zawartej w art. 41 ust. 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych.  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341457/katalog/12749251#12749251
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Odroczenie do dnia 30 czerwca 2021 r. terminu określonego w § 4 zmienianego 

rozporządzenia wynika z trwającego dłużej niż przewidywano procesu legislacyjnego dotyczącego 

nowelizacji przepisów ustawowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła. 

Mając na uwadze trwające prace legislacyjne związane z modernizacją przepisów dotyczących 

zasad poboru podatku u źródła w projekcie rozporządzenia zaproponowano odroczenie do dnia 30 

czerwca 2021 r. w odniesieniu do terminu określonego w § 4 zmienianego rozporządzenia.  

Stan: 17.12.20 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie 31 grudnia 2020 r. 

Link 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) 

banków centralnych 

Projektowane zaniechanie poboru podatku dochodowego wydawane jest w związku z 

sygnalizowanym przez inwestorów zagranicznych - banki centralne - ograniczeniem przy 

podejmowaniu decyzji o zakupie obligacji emitowanych przez Skarb Państwa na rynek krajowy, 

związanym z obciążeniem podatkiem dochodowym dochodu z tytułu odsetek lub dyskonta oraz z 

odpłatnego zbycia takich obligacji, w wysokości wynikającej z umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania zawartych z poszczególnymi państwami (0-20%) lub stawką 20% w przypadku braku 

takich umów. 

Rekomendacja: wykorzystanie przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

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

dochodów nierezydentów – banków centralnych - uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od 

obligacji emitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym i nabytych przez te banki centralne od 

dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., a także z odpłatnego zbycia tych obligacji. 

Zaniechanie odnosiłoby się do dochodów (przychodów) wymienionych podmiotów uzyskanych z 

powyższych tytułów do dnia 31 grudnia 2047 r.  

Rezultat: - pozyskanie szerszego kręgu stabilnych inwestorów zagranicznych 

zainteresowanych długoterminowym horyzontem inwestycyjnym i w rezultacie zwiększenie 

bezpieczeństwa finansowania potrzeb pożyczkowych, poprzez wzmocnienie znaczenia polskiego 

złotego jako waluty rezerwowej, niższe wyceny rynkowe premii za ryzyko inwestycyjne na polskim 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341456/katalog/12749208#12749208
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rynku oraz niższe koszty obsługi zadłużenia Skarbu Państwa, - uplasowanie Polski jako kraju o 

najwyższej wiarygodności, - pozytywny wpływ na rozwój krajowego rynku papierów wartościowych. 

Stan: 16.12.20 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień. 

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

Link 

 

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

zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz 

oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika 

opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych 

W związku ze zmianami ustawy CIT, wynikającymi z ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o 

zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

2122), wprowadzającymi m.in. nowe rozwiązanie w postaci opodatkowania spółek kapitałowych 

ryczałtem konieczne jest opracowanie nowych formularzy podatkowych odzwierciedlających te 

zmiany. Na podstawie art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy CIT na podatników, którzy chcą wybrać 

opodatkowanie ryczałtem (zgodnie z rozdziałem 6b ustawy CIT), nałożony został obowiązek złożenia 

do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego 

roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany tym podatkiem - zawiadomienia o wyborze 

opodatkowania ryczałtem. Dodatkowo na podstawie art. 9 ustawy nowelizującej zawiadomienie mają 

obowiązek złożyć także podatnicy, o których mowa w art. 28k ust. 1 pkt 5 lub 6 oraz ust. 2 ustawy CIT 

(tj. spółki podlegające restrukturyzacji), które wybrały opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek 

kapitałowych i jeżeli złożą przedmiotowe zawiadomienie w 2021 r. Ponadto na podstawie art. 28s ust. 

1 ustawy CIT w okresie stosowania opodatkowania ryczałtem wspólnicy zobowiązani zostali do 

składania spółce będącej podatnikiem oświadczenia o posiadanych przez nich, w sposób bezpośredni 

i pośredni, udziałach (akcjach), ogóle praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz 

innych prawach majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel 

(fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze 

powierniczym. Oświadczenie każdy wspólnik zobowiązany będzie składać spółce w terminie do końca 

pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego, w którym spółka ta opodatkowana będzie ryczałtem. 

W przypadku zmiany stanu faktycznego obowiązek ten należy będzie wykonać w terminie 14 dni od 

zaistnienia tych zmian. 

Projektowane rozporządzenie określa nowe wzory zawiadomienia o wyborze opodatkowania 

ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (ZAW-R) oraz oświadczenia o podmiotach, w których 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341408/katalog/12748778#12748778
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posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów 

spółek kapitałowych (OSW-R). Delegacja do wydania rozporządzenia zawarta jest w art. 28i pkt 1 i 3 

ustawy CIT. Na podstawie tego upoważnienia właściwy do spraw finansów publicznych określa wzory 

zawiadomienia, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, i oświadczenia, o którym mowa w 

art. 28s ust. 1 ustawy CIT. Wzór deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego przez podatników za 

poprzedni rok podatkowy oraz należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu spółek 

kapitałowych określony zostanie w osobnym rozporządzeniu (podatnik obowiązany będzie złożyć 

deklarację do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego). 

Stan: 16.12.20 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień. 

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

Link 

 

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

informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od 

dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej 

Wykonanie upoważnienia zawartego w art. 26aa ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w art. 26aa 

ust. 4 ustawy, wraz z objaśnieniami, co do sposobu jej wypełnienia, terminu i miejsca składania oraz 

niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze umożliwienie identyfikacji płatnika, podatnika i urzędu 

skarbowego, do którego została wpłacona zaliczka na podatek, oraz poprawnego obliczenia przez 

płatnika zaliczki na podatek. Rozporządzenie określa wzór informacji o wpłaconej przez płatnika 

zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki 

nieruchomościowej (CIT-ISN), zwanej dalej „informacją CIT-ISN”. 

Informacja CIT-ISN ma na celu: 1) ułatwienie podatnikowi prawidłowego rozliczenia się z 

obowiązku podatkowego w Polsce od dochodów ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej, 2) 

ułatwienie płatnikowi dochodzenia roszczeń od podatnika z tytułu zapłaconej za podatnika zaliczki na 

podatek 

Stan: 16.12.20 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień. 

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Link 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341407/katalog/12748735#12748735
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341405/katalog/12748633#12748633
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 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru 

informacji o podatnikach posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów 

niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej 

Projektowane rozporządzenie wprowadza do obrotu prawnego nowy wzór informacji o 

podatnikach posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących 

podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej - informację CIT-J oraz 

załącznik do informacji CIT/JW. W związku z uchwaleniem w dniu 28 listopada 2020 r. ustawy 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123), zaistniała konieczność 

opracowania nowej informacji podatkowej w zakresie określenia wielkości przysługujących 

podatnikom praw do udziału w zysku w spółce jawnej bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów 

niebędących podatnikami podatku dochodowego oraz identyfikacji tych podmiotów. 

Rozporządzenie ma na celu wprowadzenie do obrotu prawnego nowej informacji podatkowej 

w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, do obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. 

regulacji ustawowych i umożliwienie tym samym podatnikom wykonywania obowiązków podatkowych 

wynikających ze znowelizowanych przepisów. 

Stan: 16.12.20 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień. 

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Link 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz 

informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 

W związku z szeregiem zmian wprowadzonych do ustawy o CIT, wynikających m.in. z ustawy z 

dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), ustawy z dnia 19 czerwca 

2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku 

z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086), konieczne jest opracowanie nowych formularzy 

podatkowych odzwierciedlających te zmiany. Ponadto odzwierciedlenia w nowych formularzach 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341404/katalog/12748590#12748590
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wymagają zmiany wprowadzone do ustawy o CIT ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz. 2122). Podatnik, 

który chce skorzystać z ryczałtu zobligowany będzie do dopasowania dotychczasowych rozliczeń w 

podatku CIT do nowych wymogów systemowych, tj. uwzględnienia w podstawie opodatkowania tych 

kategorii świadczeń, które w przeciwnym wypadku pozostałyby nieopodatkowane lub mogłyby zostać 

opodatkowane podwójnie. Dodatkowo przedmiotowe rozporządzenie określa wzory informacji CIT/8S 

i CIT/8SP, które wymagają zmian o charakterze dostosowawczym i porządkowym. Konieczność 

modyfikacji formularzy CIT/8S i CIT/8SP wynika z obowiązku monitorowania wykorzystywanej przez 

przedsiębiorców prowadzących na terenie SSE i na terenie objętym decyzją o wsparciu, pomocy 

publicznej, w szczególności pułapu maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej w formie zwolnienia 

podatkowego. Wprowadzono także zmiany techniczne i doprecyzowujące w informacji CIT/WZ 

(odpowiednio w CIT/WZG) w bloku D i E (odpowiednio E i F w CIT/WZG) oraz w odpowiednich blokach 

dotyczących rozliczenia tzw. zatorów płatniczych w zeznaniach CIT-8, CIT-8AB i CIT/IP, mające na celu 

umożliwienie podatnikom prawidłowe wypełnienie obowiązków przewidzianych w przepisach ustawy 

o CIT. 

Rozporządzenie ma na celu dostosowanie formularzy w zakresie podatku dochodowego od 

osób prawnych do obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. regulacji ustawowych i umożliwienie tym 

samym podatnikom wykonanie obowiązków podatkowych wynikających ze znowelizowanych 

przepisów. Ponadto z uwagi na konieczność dopasowania dotychczasowych rozliczeń w podatku CIT 

do nowych wymogów systemowych zawartych w ustawie nowelizującej w rozliczeniu za rok 

podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, 

istnieje potrzeba wprowadzenia nowego formularza CIT/KW – informacji o przychodach, kosztach, 

dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem 

od dochodów spółek kapitałowych, stanowiącego załącznik do zeznania CIT-8. 

Stan: 15.12.20 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień. 

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

Link 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji 

podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 

Brak zaktualizowanych wzorów formularzy niektórych deklaracji podatkowych, do których 

sporządzenia obowiązani są m.in. płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, służących do 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341355


Przegląd zmian w podatkach 

 

28 

 

rozliczenia tego podatku za 2020 r., a także informacji podatkowych dostosowanych do stanu 

prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2021 r. Rekomendowane rozwiązanie to wykonanie delegacji 

ustawowej określonej w art. 45b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT” i określenie nowych 

wzorów deklaracji podatkowych PIT-4R i PIT-8AR oraz informacji podatkowych PIT-11 i IFT-1/IFT-1R. 

Dostosowanie wzorów formularzy PIT-4R i PIT-8AR polega na uwzględnieniu zmiany przepisów prawa 

podatkowego w zakresie prolongaty przekazania przez płatników podatku PIT zaliczek na podatek 

dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników za październik, 

listopad lub grudzień 2020 r. odpowiednio do 20 maja 2021 r., 20 czerwca 2021 r. i 20 lipca 2021 r. 

Rozwiązanie to uregulowano w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 

dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników 

zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. poz. 2054). Ponieważ 

rozporządzenie to obejmuje zaliczki na podatek i zryczałtowany podatek pobrane za 2020 r., niezbędne 

stało się wprowadzenie stosownych zmian we wzorach PIT-4R i PIT-8AR, dzięki którym płatnicy 

poinformują urząd skarbowy o skorzystaniu z prolongaty i wskażą miesiące, za które z tej pomocy 

skorzystali. Ponadto w dniu 28 listopada 2020 r. uchwalono ustawę 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 ( Dz. U. poz. 2123) która z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadza zmiany 

m.in. w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, rozszerzając zakres przedmiotowy tzw. ulgi dla młodych. Od 

1 stycznia 2021 r. zwolnieniem od podatku objęte zostaną także przychody z tytułu: odbywania 

praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach 

absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244), odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 

121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) – 

otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku 

podatkowym kwoty 85 528 zł. Dlatego też wzór PIT-11 mający zastosowanie do dochodów, 

przychodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021 r. musi zostać odpowiednio 

dostosowany do zmienionego stanu prawnego. Tym bardziej, że informacja PIT11 może być składana 

także w trakcie roku podatkowego. Zmiany dotyczące wzoru IFT-1/IFT-1R dotyczą uszczegółowienia 

wiersza D.10, w którym wykazuje się przychody nierezydentów wymienione w art. 29-30a ustawy PIT 

uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem płatnika, jeżeli nie znajduje 

zastosowania umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. W wyniku zmian, jeżeli podatnik uzyska 

więcej niż jeden rodzaj przychodu, płatnik będzie miał możliwość wykazania odrębnie każdego rodzaju 

przychodu w poszczególnych pozycjach. Dostosowanie formularzy do obowiązujących regulacji ustawy 
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PIT zabezpieczy prawidłowe rozliczenie się przez płatników z pobranych zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych oraz pobranego podatku zryczałtowanego począwszy od 1 stycznia 

2020 r., a także umożliwi płatnikom i podatnikom prawidłowe rozliczenie podatku należnego za rok 

podatkowy 2021. 

Stan: 14.12.20 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień. 

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

Link 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego 

w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 

Celem projektowanego rozporządzenia jest wydłużenie na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), terminu, o którym 

mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(w brzmieniu z dnia 1 stycznia 2009 r., Dz. U. z 2008 r. poz. 1316 obowiązującym do końca 2018 r.). 

Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia 

nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada 

iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w 

przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia 

odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym 

nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa 

majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. W przypadku podatników, którzy 

dokonali odpłatnego zbycia w 2018 r., warunkiem zwolnienia jest wydatkowanie uzyskanych środków 

do końca 2020 r., co z uwagi na trwający stan epidemii, jest trudne do zrealizowania. 

Projekt rozporządzenia wydłuża termin na wydatkowanie przychodu uzyskanego w 2018 r. do 

dnia 31 grudnia 2021 r. 

Stan: 17.12.20 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

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

Link 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341309/katalog/12747829#12747829
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341258/katalog/12746859#12746859
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 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) osiąganych przez 

wykonawców kontraktowych z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA lub 

budowy infrastruktury dla sił zbrojnych USA 

Celem proponowanych regulacji jest wprowadzenie rozwiązań adresowanych do osób 

fizycznych oraz osób prawnych w zakresie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów 

(przychodów) osiąganych z tytułu dostaw towarów i usług lub budowy infrastruktury na rzecz sił 

zbrojnych USA na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi 

lub na ich rzecz, stacjonującymi na terytorium RP. Wprowadzenie regulacji związane jest z realizacją 

Umowy z dnia 15 sierpnia 2020 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów 

Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, ratyfikowanej dnia 9 listopada 2020 r., 

dalej jako „Umowa”. Umowa przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego w RP dochodów 

(przychodów) osiąganych przez wykonawców kontraktowych USA z tytułu umów i umów o 

podwykonawstwo zawartych z siłami zbrojnymi USA. Do korzystania z tych zwolnień podatkowych nie 

będą jednak uprawnione polskie podmioty (osoby fizyczne i osoby prawne), które będą realizować 

dostawy towarów i usług lub budować infrastrukturę na rzecz sił zbrojnych USA stacjonujących w RP. 

Oznacza to, że zagraniczne podmioty będą korzystać z preferencyjnego opodatkowania na mocy 

Umowy, natomiast polskie podmioty osiągające tego samego rodzaju dochody (przychody) będą w 

pełni podlegały opodatkowaniu w RP. W związku z tym, planowane jest wprowadzenie zwolnienia z 

podatku dochodowego dla dochodów (przychodów) osób fizycznych i osób prawnych osiąganych z 

tytułu dostawy towarów i usług lub budowy infrastruktury na rzecz sił zbrojnych USA, które zostanie 

objęte przepisami 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. Z uwagi na to, że wejście w życie Umowy przewidującej zwolnienie 

od podatku dla podmiotów zagranicznych planowane jest w najbliższej przyszłości (nawet przed dniem 

1 stycznia 2021 r.), natomiast prace legislacyjne związane z wprowadzeniem nowego zwolnienia od 

podatku dochodowego do ustaw podatkowych zakończą się w terminie późniejszym, zagraniczne 

podmioty wcześniej będą uprawnione do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego w RP. W 

związku z tym, do czasu wprowadzenia omawianego zwolnienia do ustaw podatkowych, proponuje się 

objęcie zaniechaniem poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) podmiotów polskich 

osiąganych z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA w rozumieniu art. 2 lit. a Umowy 

lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo 

zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz. 
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Przedłożony projekt rozporządzenia przewiduje zaniechanie poboru podatku dochodowego 

od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiąganych 

przez wykonawcę kontraktowego w rozumieniu art. 2 lit. e Umowy między Rządem RP a Rządem USA 

o wzmocnionej współpracy obronnej, mającego miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na 

terytorium RP z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA w rozumieniu art. 2 lit. a tej 

Umowy lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych na podstawie umowy lub umowy o 

podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz. Proponuje się aby zaniechanie, 

o którym mowa w projekcie rozporządzenia miało zastosowanie do dochodów (przychodów) 

osiąganych od dnia wejścia w życie polsko-amerykańskiej Umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Stan: 18.12.20 – Projekt został skierowany do podpisu ministra. 

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

Link 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych 

Przedmiotowy projekt przede wszystkim dostosowuje przepisy rozporządzenia w sprawie 

prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych do przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 roku – 

obniżenie niektórych stawek ryczałtu, tj. obowiązująca stawka 20% zostaje obniżona do poziomu 17%, 

natomiast stawka 17% – do poziomu 15%. Ponadto, w zakresie niektórych usług wprowadza się 

dodatkową stawkę, tj. 12,5%, która obowiązywać będzie po przekroczeniu limitu 100 tys. zł przychodu. 

Projekt zawiera także zmiany o charakterze porządkowym. 

Projektowane zmiany przede wszystkim mają na celu uwzględnienie zmian w ustawie o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w 

brzmieniu nadanym projektem ustawy 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 (druk 

sejmowy nr 642), które ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 r., w zakresie nowych stawek ryczałtu, 

poprzez ich uwzględnienie we wzorze ewidencji przychodów. 

Stan: 17.12.20 – Projekt został skierowany do podpisu ministra. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340709/katalog/12741827#12741827
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Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Link 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

Projektowane rozporządzenie dostosowuje składane przez podatników podatku 

dochodowego od osób fizycznych wzory formularzy do wprowadzonych zmian ustawowych. Wzory 

formularzy projektowane niniejszym rozporządzeniem uwzględniają zmiany, które obowiązują od dnia 

1 stycznia 2020 r. wprowadzone: 1. ustawą z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów 

dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. z 

2019 r., poz. 2200). Powołana ustawa wprowadziła zmianę polegającą na uchyleniu art. 45 ust. 5a 

ustawy PIT, na mocy którego, podatnicy dołączali do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej 

metody ustalania ceny transferowej. W związku z tym podatnicy nie mają już obowiązku składania 

sprawozdania w formie załącznika do zeznania podatkowego. Obecnie w sekcji „Informacje 

Dodatkowe” podatnik będzie jedynie zaznaczać check-box informujący o złożeniu sprawozdania o 

realizacji uprzedniego porozumienia cenowego APA-P. 2. ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. 1649), która obowiązują od dnia 1 

stycznia 2020 r. Ustawa ta, wprowadza zmiany w zakresie tzw. ulgi na złe długi. W zeznaniach 

podatkowych PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz w załączniku PIT/IP dodano sekcję uwzględniającą 

ulgę na złe długi. Ponadto dla celów rozliczenia tej preferencji utworzono nowy załącznik PIT/WZ. 3. 

ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.). 

Ustawa ta, wprowadziła do ustawy PIT szereg zmian, ułatwiających działalność podatnikom. Jedną ze 

zmian, która wpłynęła na zmianę wzoru zeznań podatkowych, jest dodanie w „Informacjach 

Dodatkowych” check-box, informujących o rezygnacji z wpłacania przez podatników zaliczek w formie 

uproszczonej na podstawie art. 52r ustawy PIT. Ustawa ta wprowadziła także możliwość odliczenia 

darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, przekazanych np. jednoimiennym szpitalom, Agencji Rezerw 

Materiałowych czy Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno Przeciwepidemicznych. Odliczeń tych dokonuje 

się na podstawie i zasadach określonych w art. 52n ustawy PIT, czyli od podstawy obliczenia podatku 

ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PIT, art. 30c ust. 2 ustawy PIT. 4. ustawą z dnia 19 czerwca 

2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340101/katalog/12736017#12736017
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dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku 

z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 1086). Ustawa ta rozszerzyła katalog darowizn odliczanych na 

podstawie i zasadach określonych w art. 52n ustawy PIT o darowizny przekazane domom dla matek z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z 

usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy 

społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej. Jednocześnie umożliwiła, na zasadach 

określonych w ustawie PIT, odliczenie darowizn, które na przeciwdziałanie COVID-19 zostały 

przekazane z udziałem organizacji pożytku publicznego. Dodatkowo wprowadziła możliwość odliczenia 

darowizn rzeczowych (komputerów przenośnych będących laptopami lub tabletami) przekazanych w 

okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. między innymi organom prowadzącym placówki 

oświatowe, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze 

zadań publicznych, lub operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Rekomendowane rozwiązanie to określenie nowych wzorów formularzy podatkowych 

oznaczonych symbolami: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/O, 

PIT/Z, PIT/WZ, PIT/SE umożliwiających prawidłowe wykonanie obowiązków podatkowych przez 

podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Stan: 17.12.20 – Projekt został skierowany do podpisu ministra. 

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Link 
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Pozostałe 

Projekty 

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

deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji 

podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1365) określono wzór deklaracji 

PSD-1. 

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) wprowadzono 

zmianę w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. W konsekwencji 

nastąpiła rozbieżność pomiędzy art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży 

detalicznej a treścią deklaracji PSD-1 (opis do poz. 10 i 11). 

Określenie nowego wzoru deklaracji na podatek od sprzedaży detalicznej (PSD-1) i dokonanie 

zmian w opisie do poz. 10 i 11 w deklaracji PSD-1. Wyrazy „obrotu zaewidencjonowanego przy 

pomocy” zostaną zastąpione wyrazami „sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu”. Dodatkowo w 

opisie do poz. 11 dodany zostanie art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług. Poza tym wprowadzono zmiany redakcyjne lub wynikające z aktualnie 

obowiązujących przepisów. 

Stan: 17.12.20 – Projekt skierowano do podpisu ministra. 

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Link 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

upoważnienia innego organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących informacji o schematach podatkowych 

Projektowane rozporządzenie ma na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 86n § 4 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą”. Delegowanie zadań do innego organu Krajowej Administracji Skarbowej przyczyni się do 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341056/katalog/12744847#12744847
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sprawnego i efektywnego wykonywania obowiązków związanych z informacjami o schematach 

podatkowych, w tym do usprawnienia procesu obsługi składanych informacji. 

W projektowanym rozporządzeniu upoważnia się organ Krajowej Administracji Skarbowej – 

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie do wykonywania zadań Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej dotyczących informacji o schematach podatkowych. Celem wydania 

przedmiotowego rozporządzenia jest usprawnienie wykonywania przez Krajową Administrację 

Skarbową obowiązków związanych z obsługą przekazanych informacji o schematach podatkowych. 

Upoważniony organ Krajowej Administracji Skarbowej będzie wykonywać zadania określone art. 86g–

86ia ustawy, w tym związane przede wszystkim z nadawaniem NSP, nadawaniem technicznego NZSPT, 

przekazywaniem potwierdzenia nadania NSP, zwracaniem się do przekazującego informacje o ich 

uzupełnienie lub wyjaśnienie wątpliwości co do ich treści, wydawaniem postanowień o odmowie 

nadania NSP, unieważnianiem NSP, pozostawieniem informacji o schemacie podatkowym bez 

rozpatrzenia, doręczaniem potwierdzenia nadania NSP oraz innych pism za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, wydawaniem postanowień o odmowie wszczęcia postępowania, 

wydawaniem postanowień o umorzeniu postępowania. 

Stan: 18.12.20 – Projekt skierowano do podpisu ministra. 

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

Link 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych 

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów sprawy dotyczące zryczałtowanego podatku 

dochodowego od osób prawnych pobieranych przez płatników od nierezydentów są prowadzone przez 

różne organy podatkowe. Z analizy wynika, że zadania te są marginesem działalności niektórych 

organów podatkowych (ok. 50 % spraw tego rodzaju prowadzonych jest przez jeden organ podatkowy 

spośród szesnastu). Ponadto, w obecnym stanie prawnym, tj. w przypadku 20 wyspecjalizowanych 

urzędach skarbowych, spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej obsługiwane są ze 

względu na siedzibę spółki dominującej, przez ten sam urząd, jedynie w zakresie podatków 

wymienionych w tym rozporządzeniu, tj. PIT, VAT, PCC. Natomiast w zakresie pozostałych podatków 

np. podatku od niektórych instytucji finansowych, podmioty te rozliczane są w urzędach skarbowych 

właściwych ze względu na swoją siedzibę. W przypadku kolejnych zmian w ustawach lub wejścia w 

życie nowej ustawy (dotyczącej np. nowego podatku) z pominięciem zmian w rozporządzeniu, 

podmioty te rozliczać się będą w urzędzie skarbowym właściwym z względu na swoją siedzibę, a nie w 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340751/katalog/12741945#12741945
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urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki dominującej. Takie zagrożenie nie 

wystąpi, w przypadku scentralizowania obsługi tej kategorii podmiotów w jednym wyspecjalizowanym 

urzędzie skarbowym. 

W związku z nowelizacją przedmiotowego rozporządzenia, jeden naczelnik urzędu 

skarbowego (tzw. wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu wojewódzkim), będzie obsługiwał 

podatników i płatników w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych 

pobieranego przez płatników od nierezydentów. Zaproponowana zmiana w zakresie tych podatków 

przyniesie korzyść podatnikom i płatnikom, ponieważ ich sprawy będą oceniane przez ten sam organ 

podatkowy. Koncentracja tego rodzaju spraw w dwóch organach podatkowym umożliwi ich 

profesjonalną obsługę oraz efektywne przeciwdziałanie nadużyciom systemu podatkowego. 

Przedsiębiorcy zagraniczni, z uwagi na prowadzenie przez te podmioty skomplikowanej działalności 

gospodarczej, wymagają zapewniania obsługi przez kadrę o wysokim poziomie wiedzy podatkowej i 

ekonomicznej. Zasadnym jest objęcie tej grupy podmiotów do kategorii podatników i płatników 

obsługiwanych przez tzw. naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego. Z uwagi na inne 

przyjęte rozwiązanie prawne, określone w projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 

dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania 

są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, polegające na 

wskazaniu do obsługi przez jeden organ podatkowy spółek wchodzących w skład podatkowej grupy 

kapitałowej, należało dokonać zmian prawnych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. 

Stan: 17.12.20 – Projekt znajduje się na etapie Komisji Prawniczej. 

 Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. 

 Link 

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których 

zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo 

Obecnie w Polsce funkcjonuje 20 urzędów skarbowych tzw. „wyspecjalizowanych urzędów 

skarbowych” rozmieszczonych we wszystkich miastach wojewódzkich, z wyjątkiem województw 

mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, gdzie, z uwagi na potencjał gospodarczy tych regionów, 

podjęto decyzję o utworzeniu większej liczby tego typu urzędów. I tak utworzono – w województwie 

mazowieckim trzy wyspecjalizowane urzędy skarbowe – dwa w Warszawie i jeden w Radomiu, po dwa 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340453/katalog/12738943#12738943
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w województwie śląskim i wielkopolskim, odpowiednio – w Sosnowcu i w Bielsku Białej, oraz w 

Poznaniu i Kaliszu. 

Zasadniczym celem powołania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych było zgrupowanie w 

wyznaczonych urzędach, podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. W obecnym stanie 

prawnym, pracownicy tych urzędów, zajmują się również podmiotami z tzw. kapitałem zagranicznym, 

prowadzącymi niewielkich rozmiarów działalność gospodarczą. Dlatego też, aby zapewnić pierwotny 

cel utworzenia wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, zasadnym jest wprowadzenie zmian w celu 

dopasowania modelu funkcjonowania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych do obsługi 

podmiotów kluczowych, dokonujących najbardziej skomplikowanych operacji gospodarczych. 

Zasadne jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 

lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania 

wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, zakładające 

reklasyfikację grupy podmiotów o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju, w wyniku których z 20 

wyspecjalizowanych urzędów skarbowych zostanie wyodrębniony jeden wyspecjalizowany urząd 

skarbowy o zasięgu krajowym oraz dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu 

wojewódzkim. 

Odnośnie do zmiany funkcjonującej siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych 

przewidziano utworzenie następującej struktury: 

1) jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym zapewniający kompleksową i 

profesjonalną obsługę podatkowym grupom kapitałowym i spółkom ich tworzącym oraz prowadzący 

jednolitą politykę w zakresie spraw dotyczących kluczowych podmiotów z całego kraju (Pierwszy 

Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie); 

2) dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów skarbowych działających we wszystkich województwach 

(w każdym województwie po jednym wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym z wyjątkiem 

województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, w których będą po dwa urzędy), w tym 

jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy, który oprócz zasięgu województwa, będzie właściwym 

również na obszarze całego kraju dla podatników i płatników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6–7 

projektu (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie). 

Mając na uwadze powyższą propozycję, kategorie podatników i płatników będących 

we właściwości ww. urzędów przedstawiają się następująco:  

1) dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim: 

a) banki spółdzielcze w rozumieniu  ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2020 r. poz. 449 z późn. Zm.) i 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; 
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b) spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639);, 

c) jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) lub ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668);. Podmioty te, ze względu na powstałe w 2016 r. zmiany 

oraz specyfikę w zakresie rozliczeń podatkowych, wymagają od urzędów skarbowych większego 

zaangażowania oraz pogłębionej analizy. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, indywidualne jednostki budżetowe – 

np. kilka szkół z jednej gminy – winny rozliczać się jako jeden podmiot np. jako gmina. Przed tym 

wyrokiem jednostki budżetowe rozliczały się samodzielnie, niekiedy nawet w różnych urzędach 

skarbowych,   

d) oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, z wyłączeniem oddziałów 

przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, o których mowa w ustawie z dnia 6 

marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych 

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252); 

e) przedsiębiorcy zagraniczni, z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami 

fizycznymi, o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w roku podatkowym osiągnęły przychód ustalony 

według zasad przyjętych w § 3 o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro; 

f) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których 

przychód/obrót wynosi co najmniej 3 mln euro i nie przekracza 50 mln euro; 

2) jeden spośród ww. dziewiętnastu wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim, tj. 

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, oprócz ww. kategorii podatników i płatników, o 

zasięgu krajowym właściwy również dla:  

a) jednostek działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 maja 2004 

r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 

2020 r. poz. 95 i 695), 

b) jednostek działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105, z późn. zm.), 

3) jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w 

Warszawie): 
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a) podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład, 

b) banki państwowe i banki krajowe w formie spółek akcyjnych utworzone na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896), 

c) krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895 i 

1180), 

d) spółki publiczne, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o których mowa  

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.), 

e) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których 

przychód/obrót przekroczył kwotę 50 mln euro. 

Stan: 18.12.20 – Projekt znajduje się na etapie Komisji Prawniczej. 

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Link 
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