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 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w 

sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i 
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czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur 
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VAT  

Projekty 

 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

I. Dnia 1 maja 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące kas fiskalnych online. Zostały one 

wprowadzone ustawą z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy 

– Prawo o miarach. Celem nowelizacji była modernizacja systemu kas rejestrujących w celu 

wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych. Nowe regulacje wprowadziły obowiązek 

stosowania kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego, 

prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową. Ten centralny system to Centralne 

Repozytorium Kas. Większość podatników nie ma określonego terminu wymiany dotychczas 

używanych kas rejestrujących. Mogą z nich korzystać do czasu wygaśnięcia zezwoleń. Kasy z 

elektronicznym zapisem kopii będą dostępne w sprzedaży do końca 2022 roku. Ustawodawca założył, 

że kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku 

w wyniku naturalnej wymiany starych urządzeń na nowe. Trzy grupy podatników zostały objęte 

obowiązkiem wymiany kasy w krótszym terminie. Według pierwotnych zapisów ustawy  

- do dnia 31 grudnia 2019 r kasy fiskalne online mieli wdrożyć podatnicy świadczący usługi 

naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, 

bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz 

motorowerów oraz zajmujący się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu 

przeznaczonego do napędu silników spalinowych; 

- do dnia 30 czerwca 2020 r. kasy fiskalne online mieli wdrożyć podatnicy świadczący usługi 

związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym 

również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz przedsiębiorcy 

zajmujących się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla 

brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych; 

- zaś do dnia 31 grudnia 2020 r. podatnicy świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i 

kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy 

dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - 

wyłącznie w zakresie wstępu. 
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W związku z tym, że terminy drugi i trzeci zbiegły się w czasie z pierwszą falą pandemii COVID-

19, rząd przedłużył terminy, w których podatnicy ci mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy 

zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.  

Dla drugiej grupy podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnych 

placówkach gastronomicznych, w tym również sezonowo, usługi w zakresie krótkotrwałego 

zakwaterowania oraz zajmujących się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych 

wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych 

termin wymiany kas przedłużono do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Natomiast dla trzeciej grupy podatników zajmujących się świadczeniem usług: fryzjerskich, 

kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez 

lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie 

kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Zmiany wprowadzono rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w 

sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas 

rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 

18 czerwca 2020 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1059), które weszło w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia, czyli 19 czerwca 2020 r. 

II. Odsunięcie w czasie terminu wprowadzenia obowiązku stosowania kas fiskalnych online dla 

wybranych grup podatników. 

Z uwagi na wystąpienie drugiej fali pandemii COVID-19 zaproponowane terminu są naszym 

zdaniem niewystarczające i wymagają kolejnego przesunięcia. Proponujemy by terminy wskazane w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1059) przesunąć o 

kolejne 12 miesięcy tj. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz do dnia 30 czerwca 2022 r i co za tym idzie 

przedłużyć dla wskazanych wyżej grup podatników terminy przyjęte za dzień rozpoczęcia prowadzenia 

ewidencji, o których mowa w art. 145b ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o VAT na dzień 1 stycznia 2022 r oraz 1 

lipca 2022 r. 

 

 Stan: 13.01.21 – Skierowano na I czytanie Sejmu. 

 Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. 

 Link 

 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=873
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 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych 

wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu 

typu call-off stock 

 

Rozporządzenie wydaje się na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), w związku z tym, że na mocy 

Dyrektywy Rady (UE) 2020/1756 z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w 

sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie identyfikacji podatników w 

Irlandii Północnej, zwanej dalej „dyrektywą 2020/1756”, w przypadku Irlandii Północnej należy 

stosować prefiks „XI” począwszy od 2021 r.  

Dnia 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwane dalej 

„Zjednoczonym Królestwem”, wystąpiło z Unii Europejskiej (tzw. Brexit) i stało się państwem trzecim. 

Umowa o wystąpieniu określa okres przejściowy, który kończy się dnia 31 grudnia 2020 r. Do tego 

czasu prawo Unii Europejskiej (UE) stosuje się w całości do Zjednoczonego Królestwa i na jego 

terytorium (w tym również na terytorium Irlandii Północnej). Po zakończeniu okresu przejściowego 

przepisy UE w dziedzinie VAT, co do zasady, nie będą już mieć zastosowania do Zjednoczonego 

Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie.  

Wyjątkiem będzie jednak terytorium Irlandii Północnej, gdzie będą nadal obowiązywać 

regulacje UE dotyczące podatku VAT w odniesieniu do towarów. Wynika to z Protokołu w sprawie 

Irlandii/Irlandii Północnej, którego początkowy okres stosowania wynosi 4 lata po zakończeniu okresu 

przejściowego, i który podlega okresowemu zatwierdzaniu przez Zgromadzenie Ustawodawcze Irlandii 

Północnej. Począwszy od 2021 r. dla celów transakcji towarowych Irlandia Północna będzie traktowana 

jako terytorium Unii Europejskiej, a podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych dostaw lub nabyć 

towarów na terytorium Irlandii Północnej będą traktowani jako podatnicy UE. Natomiast transakcje 

usługowe przeprowadzane z podmiotami z Wielkiej Brytanii, jak i Irlandii Północnej będą traktowane 

jako transakcje z podmiotami z państw nienależących do UE. W konsekwencji, w zakresie dostawy 

towarów podatnicy z Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 r. będą identyfikowani za pomocą 

odrębnego unijnego numeru identyfikacyjnego VAT UE (numer poprzedzony kodem „XI”), który różnić 

się będzie od brytyjskiego numeru VAT UE (prefiks „GB”). Ten ostatni numer będzie jednak stosowany 

względem świadczonych usług.  

Uwzględniając powyższe, aktualizacji wymaga załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych 
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wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu 

call-off stock (Dz. U. poz. 1138), stanowiący objaśnienia szczegółowe do formularza VATUE 

dotyczącego informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i 

przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock. W ust. 3 tych objaśnień 

znajduje się lista dopuszczalnych kodów i nazw krajów UE, która zostanie uzupełniona o kod „XI” 

właściwy od 2021 r. dla Irlandii Północnej. Jednocześnie nie jest planowane wykreślenie kodu „GB” 

przypisanego Wielkiej Brytanii. Z uwagi bowiem na szczególne uregulowania przewidziane w związku 

z tzw. Brexitem dla transakcji transgranicznych rozpoczętych przed dniem 31 grudnia 2020 r. a 

zakończonych po dniu 1 stycznia 2021 r., a także z uwagi na szczególną sytuację transakcji 

dokonywanych w procedurze magazynu typu call-off stock, zasadne jest pozostawienie obecnego kodu 

„GB” w tych objaśnieniach.  

Wejście w życie rozporządzenia zostało określone w powiązaniu z § 2, zgodnie z którym 

znowelizowane objaśnienia stosuje się począwszy od rozliczenia za styczeń 2021 r. Data 1 lutego 2021 

r. jest dostosowana do terminów składania informacji podsumowującej, którą należy składać za 

miesiąc ubiegły, w terminie do 25. dnia następnego miesiąca.  

Przedkładany projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie 

podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 

grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

 

Stan: 22.01.21 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

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

Link 

 

 

 

 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342153
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Akcyza i cło   

Projekty 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie kontroli 

celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych 

 

Potrzeba wydania rozporządzenia w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów 

akcyzowych związana jest z koniecznością objęcia nowych kategorii wyrobów szczególnym zakresem i 

sposobem kontroli celno-skarbowej. Są to wyroby energetyczne, o których mowa w pozycji 24a, 24b i 

25 załącznika nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, preparaty smarowe klasyfikowane do pozycji CN 

3403 oraz wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie. wyroby te ze 

względu na zbliżone do paliw silnikowych parametry fizyko-chemiczne mogą być używane niezgodnie 

z przeznaczeniem, jako paliwa silnikowe bez uiszczenia należnego podatku akcyzowego. Zachodzi, 

zatem konieczność objęcia zakresem rozporządzenia przedmiotowych wyrobów. Nadmienić należy, że 

zakres wykonywanej kontroli celno-skarbowej wobec przedmiotowych wyrobów akcyzowych 

ograniczono do niezbędnego minimum, tj. w sposób najmniej obciążający podmioty produkujące, 

przemieszczające lub zużywające przedmiotowe wyroby akcyzowe przy jednoczesnym uszczelnieniu 

systemu nadzoru.  

W projektowanym rozporządzeniu doprecyzowano również definicje stosowane na jego 

potrzeby, odwołując się w tym względzie do postanowień ustawy o podatku akcyzowym i ustawy o 

Krajowej Administracji Skarbowej oraz zakres i przedmiot wykonywanej kontroli. Ponadto 

uwzględniono wnioski płynące z zebranych doświadczeń i analizy ryzyka, wpływające na ograniczenie 

kontroli obrachunkowych do niektórych wyrobów objętych projektowanym rozporządzeniem. 

Wprowadzono nowe możliwości wykonywania kontroli stałej oraz kontroli wytwarzania, 

magazynowania, zużycia, przyjęcia i wydania wyrobów akcyzowych, wpływające nie tylko na jej 

uszczelnienie, ale również na ograniczenie obciążeń nałożonych na podmioty, w tym pozwalających na 

wykonywanie niektórych czynności bez obecności kontrolującego albo zezwalające na zużycie większej 

ilości wyrobów akcyzowych bez konieczności wykonania obligatoryjnej kontroli. Doprecyzowano 

również obowiązki informacyjne związane z wykonywaną kontrolą, sposób przeprowadzania kontroli 

w małych gorzelniach, a także wykonywanie kontroli w przypadku niszczenia niektórych wyrobów 

akcyzowych. Projektowane zmiany mają głównie na celu zmniejszenie nałożonych na podmioty 
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obciążeń w związku z wykonywanymi kontrolami celno-skarbowymi oraz efektywniejsze wykorzystanie 

zasobów kadrowych przez naczelników urzędów celno-skarbowych.  

Istotą projektu rozporządzenia jest objęcie nowych kategorii wyrobów akcyzowych 

szczególnym zakresem i sposobem kontroli celno-skarbowej oraz wprowadzenie ułatwień i ograniczeń 

w wykonywanych kontrolach, wpływających na działalność podmiotów i wykorzystanie zasobów 

kadrowych przez naczelników urzedów celno-skarbowych. Ponadto ograniczono zakres 

wykonywanych kontroli obrachunkowych do niektórych kategorii wyrobów akcyzowych oraz z 

uwzględnieniem analizy ryzyka, wprowadzono nowe możliwości wykonywania kontroli stałej, kontroli 

wytwarzania, magazynowania, zużycia, przyjęcia i wydania wyrobów akcyzowych, wpływające na ich 

uszczelnienie, a także na ograniczenie obciążeń nałożonych na podmioty, w tym pozwalających na 

wykonywanie niektórych czynności bez obecności kontrolującego albo zezwalające na zużycie większej 

ilości wyrobów akcyzowych bez konieczności wykonania obligatoryjnej kontroli. Doprecyzowano 

również obowiązki informacyjne związane z wykonywaną kontrolą, sposób przeprowadzania kontroli 

w małych gorzelniach, a także wykonywanie kontroli w przypadku niszczenia niektórych wyrobów 

akcyzowych. 

 

 Stan: 14.01.21 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

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

 Link 

 

2. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów 

celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w 

zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane 

towary 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1382), minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, 

urzędy celno-skarbowe oraz podległe im oddziały celne, w których są dokonywane czynności 

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

którymi mogą być obejmowane towary, z uwzględnieniem możliwości sprawowania dozoru celnego i 

kontroli celnej.  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342359
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Na tej podstawie zostało wydane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 

2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są 

dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub 

procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. z 2019 r. poz. 130 i 2099 oraz z 2020 

r. poz. 2063). 

Celem nowelizacji ww. rozporządzenia jest: 

- utworzenie Oddziału Celnego Pocztowego w Przemyślu, który będzie polegał Podkarpackiem 

Urzędowi Celno-Skarbowemu w Przemyślu, 

- likwidacja Oddziału Celnego w Chojnicach podlegającego Pomorskiemu Urzędowi Celno-

Skarbowemu w Gdyni oraz Oddziału Celnego w Kędzierzynie-Koźlu podlegającego Opolskiemu 

Urzędowi Celno-Skarbowemu w Opolu. 

Prace nad utworzeniem Oddziału Celnego Pocztowego w Przemyślu rozpoczęto z uwagi na 

zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, obejmujące m.in. intensywny wzrost ilości przesyłek 

pocztowych podlegających kontroli celno-skarbowej oraz na prowadzone przez Krajową Administrację 

Skarbową (KAS) działania zmierzające do uszczelnienia procesu poboru należności publicznoprawnych 

i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla tego typu obrotu towarowego, w tym 

wprowadzenia rozwiązań lokalnych, znacząco podnoszących skuteczność działania urzędów celno-

skarbowych (UCS) w tym obszarze.  

Należy do nich przekształcenie Miejsca Wyznaczonego (MW) Poczta Polska w Przemyślu, 

obsługiwanego przez Oddział Celny (OC) w Przemyślu, w samodzielny OC Pocztowy w Przemyślu 

zlokalizowany w gmachu Urzędu Pocztowego Przemyśl 2 przy ul. Mickiewicza 15. 

Dla oceny celowości i efektywności zaplanowanego działania przeprowadzono analizę zakresu 

i poziomu realizacji zadań w MW Poczta Polska w Przemyślu, a także zwrócono się do Regionu Sieci 

Poczty Polskiej w Rzeszowie o rozpoznanie potrzeb klienta zewnętrznego, związanych  

z obsługą celno-skarbową międzynarodowej wymiany pocztowej w punkcie w obsługi celnej, 

zlokalizowanym przy Urzędzie Pocztowym Przemyśl 2. Planowane przekształcenie jest istotnym 

elementem przygotowań do obsługi zwiększonego obrotu przesyłek w perspektywie zakończenia z 

dniem 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego, wyznaczonego na przygotowanie do ostatecznego 

wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z tego względu proponuje, aby utworzenie OC Pocztowego 

w Przemyślu nastąpiło z dniem wejścia w życie rozporządzenia.  

Poczta Polska SA prowadzi przygotowania do planowanych zmian sposobu opracowywania 

przesyłek pocztowych zawierających towary z krajów trzecich oraz realizacji nowych zadań  

i pełnienia nowej roli w procesie obsługi celnej przesyłek. Z obecnej roli przedstawiającego organom 
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celnym do odprawy celnej otrzymane z krajów trzecich przesyłki z towarami Poczta przejdzie do roli 

zgłaszającego należności celne i podatkowe, czyli de facto przedstawiciela celnego. 

Zmiana organizacyjna zbiega się w czasie z przygotowaniami do przyjęcia przez Pocztę Polską 

SA roli zgłaszającego przesyłki z krajów trzecich organowi celnemu, w miejsce dotychczasowej roli 

przedstawiającego. Placówka Poczty Polskiej SA w Przemyślu została włączona w prace projektowe 

związane z planowanymi zmianami. Obejmuje to zarówno modernizację obecnej infrastruktury MW, 

jak również doposażenie sprzętowe, techniczne, teleinformatyczne i co najważniejsze – zwiększenie 

zasobów ludzkich.  

Niezależnie od powyższego, w celu usprawnienia pracy w MW Poczta Polska S.A. 

przeprowadziła zmiany polegające na wygospodarowaniu powierzchni na wstawienie nowego 

urządzenia do skanowania przesyłek oraz wydzieleniu magazynu przesyłek zatrzymanych. Tym samym, 

powstanie nowego OC wpisuje się w dostosowanie Poczty Polskiej SA do nowej roli i dodatkowo będzie 

stanowiło wsparcie organizacyjne i merytoryczne, co ostatecznie niewątpliwie przełoży się na tempo i 

jakość obsługi klienta zewnętrznego, a także na skuteczność poboru należności publicznoprawnych. 

W ocenie Poczty Polskiej SA, powstanie OC Pocztowego w Przemyślu nie powinno wpłynąć na 

jej nakłady finansowe związane z utrzymaniem placówki, i będzie miało jedynie charakter porządkujący 

strukturę Podkarpackiego UCS w Przemyślu. 

Likwidacja wskazanych w projekcie OC jest następstwem wdrożenia z dniem 2 stycznia 2018 r. 

etapowej centralizacji obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych w ramach formuły Centrum 

Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO). W poszczególnych UCS, zamiast do kilku 

dotychczasowych OC, elektroniczne zgłoszenia składane są do jednego wyznaczonego. Pozostałe 

wewnętrzne OC, tzw. „satelickie” wyłącznie kontrolują przedstawiony towar oraz obsługują sprawy 

załatwiane w formie „papierowej”. Tym samym, miejsce przedstawienia towaru zostaje rozdzielone od 

miejsca elektronicznej obsługi zgłoszenia celnego (w ramach właściwości naczelnika UCS).  

Zgłoszenia celne z OC wewnętrznych, obsługiwane są przez dyspozytorów w OC, w których 

funkcjonuje CUDO. Analizy liczby czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy Służby Celno-

Skarbowej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, oraz struktury odpraw wskazują na brak podstaw 

ekonomicznych i organizacyjnych do dalszego utrzymywania niektórych OC. 

Planowana likwidacja OC w Chojnicach, który podlega Pomorskiemu UCS w Gdyni została 

poprzedzona konsultacjami z Zespołem lokalnym ds. konsolidacji odpraw celnych i wpisuje się w zakres 

rekomendacji dot. optymalizacji struktury obszaru odprawowego, przedstawionych przez Zespół 

centralny ds. konsolidacji odpraw celnych Ministerstwa Finansów, który nie wniósł zastrzeżeń do 

zaproponowanego rozwiązania. 
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Likwidacja OC w Chojnicach będzie polegała na przekształceniu w MW. Biorąc pod uwagę, że 

budynek, w którym mieści się OC w Chojnicach jest własnością Izby Administracji Skarbowej 

w  Gdańsku, a funkcjonariusze pełniący w nim służbę będą ją kontynuowali w MW, nie planuje się 

zarówno osiągnięcia oszczędności finansowych, jak również dodatkowych kosztów związanych z 

przekształceniem OC w Chojnicach. 

Za przekształceniem OC w Chojnicach w MW przemawia liczba przedstawień towarów (w skali 

roku kształtuje się na poziomie około 3 000), duża odległość od innych oddziałów (od 115 do 150 km), 

co ma znaczenie dla lokalnych przedsiębiorców w zakresie dostępu do usług administracji państwowej, 

zoptymalizowana obsada kadrowa na potrzeby wykonywanych zadań oraz własny budynek z placem 

odpraw i garażami dla samochodów służbowych, co ogranicza ponoszone koszty wyłącznie do 

koniecznych do właściwego funkcjonowania wydatków eksploatacyjnych. 

W budynku zajmowanym przez OC w Chojnicach są zlokalizowane także inne komórki 

organizacyjne UCS w Gdyni, a część nieużytkowanych pomieszczeń jest wynajmowana przez Urząd 

Miar i Wag oraz Inspekcję Transportu Drogowego. 

Pomimo że OC w Chojnicach nie obsługuje bezpośrednio zgłoszeń celnych, to jednak ilość  

i zakres realizowanych w nim zadań (m.in. obsługa kasowa, legalizacja świadectw pochodzenia, pomoc 

prawna, wydawanie certyfikatów uznania pojazdów) jest na tyle istotna, że przekształcenie 

likwidowanego OC w MW jest w pełni uzasadnione. 

Likwidacja OC w Kędzierzynie-Koźlu, który podlega Opolskiemu UCS w Opolu została podjęta po 

analizie ekonomiki dalszego funkcjonowania OC. Wykazała ona m.in. niską liczbę przedstawień 

towarów w lokalizacji tego OC (ok. 400 w ciągu roku). OC w Kędzierzynie-Koźlu jest oddziałem 

wewnętrznym, tzw. „satelickim”, wyłącznie do kontroli przedstawionych towarów i obsługi sprawy w 

formie „papierowej”. Zgłoszenia celne w formie elektronicznej są składane w OC w Opolu. Kilka dużych 

podmiotów posiada uproszczenia celne i własne miejsca uznane do przedstawienia towarów. 

Pozostałe małe podmioty (ok. 30) obsługuje agencja celna posiadająca swoje miejsce uznane. Ponadto, 

za likwidacją OC w Kędzierzynie-Koźlu przemawia sytuacja kadrowa związana z przejściem na 

emeryturę 50 % członków załogi (2 funkcjonariuszy).  

Projektowany przepis § 2 przewiduje, że rozporządzenie wejdzie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r. 

(likwidacja OC Kędzierzyn-Koźle). 

Projekt rozporządzenia reguluje kwestie, które pozostają w gestii Państw Członkowskich UE 

i nie podlegają harmonizacji. Stąd też projekt nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji 

oraz uzgodnienia z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem 

Centralnym.  
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Projekt nie wpływa  na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 

oraz na rodzinę i osoby niepełnosprawne.  

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 4 i § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 

dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), 

z chwilą przekazania do uzgodnień członkom Rady Ministrów, projekt rozporządzenia zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (www.rcl.gov.pl). 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, co oznacza brak obowiązku jego 

notyfikacji w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 

grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

 

Stan: 11.01.21 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień. 

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

wyjątkami. 

Link 

 

 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z 

rejestracją w zakresie podatku akcyzowego 

 

Projektowane rozporządzenie ureguluje kwestię danych, które muszą zawierać dokumenty 

dotyczące rejestracji w zakresie podatku akcyzowego, w związku z wprowadzeniem elektronicznej 

rejestracji podmiotów w podatku akcyzowym i objęciem obowiązkiem rejestracji nowych podmiotów, 

których dotychczas taki obowiązek nie obejmował, ustawą o  zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz niektórych innych ustaw (projekt UD 36), a w konsekwencji rezygnacją z określania wzorów 

dokumentów związanych z rejestracją. 

Istotą projektu rozporządzenia jest określenie szczegółowych danych, które powinny zostać 

zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego. 

  

Stan: 4.01.21 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342200
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Planowany termin wydania rozporządzenia: I kwartał 2021 

Link 
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